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voorwoord

GELIJK HEBBEN EN GELIJK KrIJGEN

Het is ruim veertig jaar geleden dat het kabinet-Den Uyl 

(1973 – 1977) aantrad met de leuze ‘spreiding van kennis, 

macht en inkomen’. De samenleving in die dagen was 

gepolariseerd en de toenmalige antagonisten – Den Uyl en 

Wiegel – stonden elkaar zowat naar het leven. Typisch was de 

actie van een organisatie als het Oud Strijders Legioen (OSL) 

om stickers voor op de televisie te laten drukken met daarop 

een beeltenis van Den Uyl en de tekst ‘Als deze man in beeld 

komt, onmiddellijk uw toestel uitschakelen’. Wie toen zou 

hebben voorspeld dat VVD en PvdA nog eens met elkaar in 

een kabinet terecht zouden komen, zou slechts een meewari-

ge blik hebben geoogst. Hoogleraar Coen Teulings schreef in 

NRC Handelsblad naar aanleiding van de opgetreden commo-

tie over de bankiersinkomens dat de socialisten dit debat na 

veertig jaar alsnog in hun voordeel hebben beslecht. Terwijl 

het met de ongelijkheid van de vermogensverdeling in ons 

land volgens Piketty wel meevalt, brengt het inkomens debat 

nog steeds de gemoederen in beroering.

Door dit nummer van de commissaris waait een kritische 

wind. Aan het woord komt een aantal opiniemakers dat 

in elk geval kritisch is over de mate waarin voortgang is 

geboekt op twee van de drie door Den Uyl bepleite gebie-

den: macht en inkomen. Zo wil minister Bussemaker af 

van de Nederlandse achterstand bij de aanwezigheid van 

vrouwen in topposities, waaronder raden van bestuur en 

commissarissen. Lees het interview met haar op pagina 4. 

En waar het gaat om de spreiding van inkomen worden 

kamerlid Henk Nijboer en journalist-antropoloog Joris 

Luyendijk opgevoerd. Nijboer (pagina 22) werkt aan maat-

regelen om de excessen van private equity te beperken. Hij 

is niet categorisch tegen private equity, maar hekelt wel 

het optreden van (veelal buitenlandse) investeerders, wier 

focus vooral is gericht op snel rendement.  Bijvoorbeeld 

door uitsluitend te kijken naar het vastgoed zonder zich 

te bekommeren om het wezen van de betrokken onderne-

ming. En Joris Luyendijk, die een bestseller schreef over 

het bankwezen in de Londense City, was de afgelopen 

periode bijna niet te negeren. Van zijn boek werden al 

150.000 exemplaren verkocht. Op pagina 14 een interview 

met hem.

Wat er ook zij van de criticasters en de inhoud van hun kri-

tiek, van commissarissen wordt in nog steeds toenemende 

mate verwacht dat zij in hun toezichthoudende rol ook 

meewegen hoe hun beslissingen uitpakken in de publieke 

opinie.  Temeer geldt het oude adagium dat gelijk hebben 

niet altijd gelijk krijgen impliceert.

redactie de commissaris

v.l.n.r. Sander Wiggers, Erik van Zadelhof, 
Willemijn Romijn, Casper Hamersma,  
Thessa van der Windt, Marnix Holtzer
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‘ WAAR EEN WIL IS, 
IS EEN WEG – WAAR 
GEEN WIL IS, IS STRAKS 
MISSCHIEN EEN WET’

Hoe verhoudt de database met ‘topvrouwen’ zich tot het 

streven van de overheid om 30 procent in alle sectoren 

te halen? Is zo’n database niet vooral symboolpolitiek, 

waardoor je niet echt een deuk in een pakje boter schopt?  

Laat ik beginnen met te zeggen dat het een hardnekkig, 

zeurderig probleem blijft in Nederland. We lopen steeds 

meer achter ten opzichte van de ons omringende landen, 

terwijl we dat vrouwelijk talent gewoon hard nodig heb-

ben. Een diverse organisatie maakt je vitaal, creatief en 

duurzaam. En de top van een organisatie heeft daarbij een 

belangrijke voorbeeldfunctie wat mij betreft. Het gevoel 

voor urgentie is gewoon niet groot genoeg. Ik vind dat com-

missarissen zich met diversiteit bezig dienen te houden. Dat 

gebeurt blijkbaar nog te weinig. Er is nog bij veel bestuur-

ders een bepaalde blinde vlek voor dit onderwerp. Daarnaast 

kent men de vrouwelijke talenten ook onvoldoende. Daar 

is deze topvrouwendatabase voor bedoeld. Ik ben ervan 

overtuigd dat er echt alléén iets verandert als ondernemers 

Behalve voor onderwijs is minister 
Bussemaker ook verantwoordelijk voor 
emancipatiebeleid. In dat kader startte zij 
onlangs een database met als doel het aantal 
vrouwen in topposities, zoals raden van 
bestuur en -commissarissen, te bevorderen. 
Zij licht haar beleid toe aan de commissaris.

Jet Bussemaker over topvrouwenbeleid:

INTERVIEW
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interview

Door: XXXX
foto's: XXXX
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hun nek uitsteken, buiten de gebaande paden treden. En 

alternatieven bedenken om, ook buiten hun eigen net-

werk, talentvolle vrouwen aan zich te binden. Diversiteit 

verhoogt de kwaliteit van het bestuur. Bovendien kijken 

vrouwen anders tegen zaken aan, brengen andere erva-

ringen mee en maken andere afwegingen dan mannen. 

Bedrijven met divers samengestelde besturen zijn beter 

in staat om in te spelen op veranderingen in de markt, 

omdat ze de markt beter begrijpen. De databank moet  

inzichtelijk maken hoeveel en welke vrouwen in aanmer-

king komen voor topposities. Hierdoor hoop ik samen 

met Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, een einde 

te maken aan de telkens weer oplaaiende discussie of er 

überhaupt wel genoeg vrouwen zijn voor zulke functies. 

Met inmiddels ruim 700 topvrouwen in de databank, 

aangemeld door commissarissen zelf, kunnen we die dis-

cussie wat mij betreft ook achter ons laten. Nu is het zaak 

dat bedrijven er ook echt werk van gaan maken. Het gaat 

er mij niet om dat er per se een vrouw benoemd wordt, 

want de beste kandidaat moet het tenslotte worden. 

Het gaat erom dat er een afgewogen sollicitatieproces 

gestart wordt en men verder kijkt dan het eigen old boys 

network. Want met een longlist van vrijwel alleen maar 

mannen, wordt het bijzonder lastig om uiteindelijk een 

vrouw te benoemen.

Hoe werkt het systeem in de praktijk? Wie bepaalt 

welke vrouwen in de database worden opgenomen? 

Bij het Nationaal Register is de databank apart gepositi-

oneerd als Topvrouwen.nl. Voor het Nationaal Register als 

werving- en selectiebureau gelden precies dezelfde voor-

waarden als voor andere werving- en selectiebureaus. Er 

is hierbij vanaf het begin kritisch gestuurd op rolzuiver-

heid (waartoe het voorkomen van marktverstoring kan 

worden gerekend) en privacyaspecten. Daar zijn goede 

afspraken over gemaakt. Het werving- en selectieproces 

is echt een zaak van het bedrijfsleven zelf. De privacy van 

de vrouwen in de databank is voor mij een belangrijk 

punt. Een vrouw die aangemeld wordt of zichzelf 

aanmeldt bij de databank krijgt daarom het verzoek om 

door middel van een inlogcode zelf haar gegevens te 

uploaden. Op die manier is zekergesteld dat de databank 

alleen die namen en gegevens bevat die vrouwen zelf 

daar in zetten. Vrouwen met een endorsement van een zit-

tend commissaris worden opgenomen in de databank als 

‘board ready’. Vrouwen die wel de ambitie hebben, maar 

nog niet beschikken over een endorsement, krijgen het 

verzoek zich te wenden tot een zittend commissaris om 

een dergelijk endorsement te verkrijgen.

 

Kunnen bedrijven vrijelijk putten uit die database?

Van werving- en selectiebureaus wordt gevraagd dat zij 

zich bij een vacature committeren aan een longlist die 

voor 50 procent uit vrouwen bestaat. Als zij zich daaraan 

committeren, krijgen zij toegang tot de databank.

 

Hoe optimistisch bent u erover dat die 30 procent 

voor 2016 zal worden bereikt (wet Kalma), in welk 

geval het niet tot een quotum hoeft te komen?

In 2013 zat in 77 procent van de Nederlandse raden van 

bestuur en in 64 procent van de raden van commissaris-

sen geen enkele vrouw. In Nederland is gemiddeld 8,9 

procent van de leden van een raad van bestuur vrouw en 

11,2 procent van de commissarissen. Slechts 5,3 procent 

van de bedrijven die vallen onder de wet Kalma hebben 

de streefcijfers uit de wet voor zowel raad van bestuur 

als de raad van commissarissen gerealiseerd. Nederland 

wordt binnen Europa links en rechts ingehaald. Zonder 

extra inzet zal het nog tot 2027 duren voor het wettelijk 

streefcijfer van een aandeel vrouwen in topposities van 

30 procent wordt gehaald.  We doen geen recht aan veel 

potentieel talent, in een tijd dat we het harder nodig 

‘ HET GAAT EROM DAT ER EEN 
AFGEWOGEN SOLLICITATIEPROCES 
GESTART WORDT EN MEN VERDER KIJKT 
DAN HET EIGEN OLD BOYS NETWORK’
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hebben dan ooit. Ik vind een quotum een paardenmid-

del. Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om het 

te voorkomen. Maar als er in het bedrijfsleven niets 

verandert, zal ook bij ons de politieke druk toenemen 

om met een verplichting te komen. Zie Duitsland als een 

aansporing en een waarschuwing. Er moeten dit jaar 

echt noemenswaardige stappen worden gezet.

Eind van het jaar wil de Tweede Kamer weten wat de 

voortgang is. Gaan we de regeling verlengen of komt er 

een wet? Liever niet, maar als het niet verbetert dan sluit 

ik niet uit dat Nederland gedwongen wordt dat middel te 

gebruiken. Ik heb altijd gezegd: waar een wil is, is een weg. 

Waar geen wil is, is straks dus misschien wel een wet.

Als er in 2016 wel een quotum zou worden overwo-

gen, in hoeverre wilt u dan kijken naar de ervaringen 

in Noorwegen, waar quotering volgens de University 

of Chicago, uiteindelijk geen merkbare invloed heeft 

gehad op de plaats van de vrouw in het bedrijfsleven?

Ik vind het te vroeg om daarop vooruit te lopen. Ik 

wil zien dat bedrijven hun nek uitsteken om iets te 

veranderen. Het komt uiteindelijk nog te vaak neer op 

mannelijke vijftigers en zestigers die hun eigen profiel 

kopiëren wanneer ze een vacature moeten vervullen en 

bij die zoektocht naar potentiële kandidaten nog te veel 

in hun eigen old boys network blijven hangen. Dat moet 

echt anders. Het is niet alleen belangrijk omdat er zo 

nodig een vrouw moet komen, maar vooral ook omdat 

de prestaties aantoonbaar verbeteren bij meer diversiteit. 

Mannelijk enthousiasme in de bestuurskamer heeft vaak 

een nuchter tegenwicht nodig. Bijvoorbeeld als het gaat 

om risicomanagement.

Duitsland heeft inmiddels ook gekozen voor harde 

quota. Is een database dan niet wat soft?

Nee, ik vind het absoluut niet soft. Met werkgeversorga-

nisatie VNO-NCW doe ik nog een laatste poging om er 

samen uit te komen. Nog te vaak hoor ik van bedrijven 

het cliché-antwoord: ‘We kunnen ze niet vinden’. 

Vandaar dus de database. Aangemoedigd door de oproep 

van Hans de Boer en mij om actief op zoek te gaan naar 

vrouwen en daarbij vooral niet alleen in eigen kring te 

blijven kijken, zijn dus nu inmiddels zo’n 700 namen 

aangeleverd van vrouwen die in aanmerking komen voor 

topfuncties in het bedrijfsleven. Dat zijn vrouwen die 

kunnen én willen, en niet meer gemist mogen worden. 
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Jacqueline van den Brink 

(55) was Executive Vice 

President bij Rabobank 

Nederland. Vijf jaar 

geleden begon zij voor 

zichzelf als coach verander-

management met een bijzondere focus op het Nieuwe 

Werken. 

Waarom wilde u commissaris worden en 

wat heeft u gedaan om dat te bereiken?

“Ik ben altijd bestuurlijk betrokken geweest 

bij de organisaties waar ik heb gewerkt en 

bij andere. En ik heb een sterke drijfveer 

om inzicht te krijgen in andere sectoren, 

een soort nieuwsgierigheid die je ook als 

HOE WORD IK   COMMISSARIS?

‘Hoe word ik commissaris’ is een vraag die 
steeds meer professionals bezighoudt. Een 
groeiende groep mannen en vrouwen ziet 
het commissariaat als een uitdaging naast 
of in vervolg op hun carrière. Opleidingen 
genoeg, maar alleen het volgen daarvan 
leidt niet noodzakelijk tot een benoeming. 
Wat is dan wel wijsheid? Ervaringen 
van twee commissarissen, een aspirant-
commissaris en een headhunter. 

‘ PAS JE WEL OP  
DE ACHTERBANK?

TIP 
VOER GESPREKKEN 

MET MENSEN DIE AL 
COMMISSARIS ZIJN

TIP 
WEES NIET ÁL  

TE BESCHEIDEN 
OVER JE BESCHIK-

BAARHEID



het prettig om je in zo’n peer group te laten 

inspireren door wat anderen hebben in te 

brengen. Het merendeel van de cursisten is 

al ergens commissaris. Zelf behoorde ik tot 

de groep die tot de opleiding werd toegela-

ten na een interview om te bepalen of ik in 

beginsel ‘commissariabel’ ben. 

Hoewel ik vind dat bescheidenheid siert in 

je rol als commissaris, moet je natuurlijk 

niet al te bescheiden zijn met het uitdra-

gen van je beschikbaarheid. Men moet 

weten dat je in de markt bent voor een 

toezichtspositie. En zo is het gekomen dat 

ik werd gevraagd door twee vrijwilligers-

organisaties: de Voedselbank Apeldoorn, 

waar ik voorzitter ben van het bestuur, en 

kringloopcentrum Foenix, waar ik voorzit-

ter ben van de raad van toezicht. Vervolgens 
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toezichthouder goed kunt inzetten. Maar 

toen ik in 2010 vertrok bij Rabobank, voor 

mijzelf begon en de intentie uitsprak dat ik 

ook commissaris wilde worden, wierp een 

recruiter mij tegen dat hij liever iemand 

had uit een grote organisatie dan een 

zelfstandige, die ik toen was geworden. 

Bizar, niet alleen omdat ik opeens een 

ander etiket kreeg opgeplakt, maar ook sja-

bloonmatig: waarom zou een zelfstandige 

niet geschikt zijn voor een commissariaat? 

Hoe dan ook, ik ben eerst begonnen met 

heel veel te lezen, veel boeken, waaronder 

ook – zij het met kromme tenen – Ik integer, 

jij integer. En daarnaast ben ik een opleiding 

gaan volgen, in mijn geval de Governance 

University. Ik vond de praktische bena-

dering daarvan heel plezierig en ook is 

heb ik gesolliciteerd voor een positie in de 

raad van toezicht van AVOO, een stichting 

van drie scholen voor voortgezet openbaar 

onderwijs in Apeldoorn. Dit alles bij elkaar 

kost me inmiddels een dag in de week.”

Welke tips en aanbevelingen heeft u voor 

nieuwe commissarissen?

“Allereerst: ken jezelf. Weet wat het toe-

zicht van je vraagt. Ik noem dat altijd: pas 

je wel op de achterbank? Daarmee bedoel 

ik dat je dienstbaar moet zijn. Dus dat 

omvat niet alleen de vraag of je denkt goed 

te kunnen samenwerken met het dagelijks 

management (due diligence!), maar ook het 

bewustzijn dat niet alles maakbaar is. Het 

gaat steeds om een subtiele balans tussen 

distantie en betrokkenheid.”

hoe word ik   commissaris?
TIP 

Volg een  
goVernance-

opleiding

Door: Erik van Zadelhof

carrière
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Corine Riem Vis (45) 

bekleedt een directorsfunctie 

bij Michelin Benelux. In 

2012 besloot zij zich breder te 

oriënteren, liefst op een non-

profitorganisatie met maat-

schappelijke relevantie. Zij zag een synergie-effect 

tussen haar brede ervaring in het bedrijfsleven en de 

uitdagingen van de veranderende non-profitsector. 

Hoe bent u toezichthouder geworden? 

“Eigenlijk is het heel snel gegaan. Toen ik  

een directielid van VeiligheidNL (voorheen:  

Stichting Consument en Veiligheid) ont-

moette, raakte ik gefascineerd door hun  

missie, activiteiten en strategische uitdaging 

in de omslag naar marktoriëntatie. Thuis be-

keek ik hun website en zag tot mijn verbazing 

dat ze een nieuwe toezichthouder met mijn 

profiel zochten. Toeval bestaat niet en na een 

uitgebreid sollicitatietraject met meerdere 

kandidaten kon ik in het najaar van 2012 

meteen aan de slag.” 

Heeft het commissariaat u gebracht wat u 

ervan verwachtte? 

“Jazeker. Enerzijds omdat ik een directe 

bijdrage kan leveren aan hét kennis- en ex-

pertisecentrum op het gebied van veiligheid 

(onder andere eerste hulp bij preventie, 

kinderveiligheid en veilig sporten, werken en 

ouder worden). Anderzijds biedt het commis-

sariaat mij een enorme verrijking aan inzicht 

in de publieke gezondheidswereld. Een win-

winsituatie dus. 

Ik heb geleerd dat het belangrijk is dat je als 

toezichthouder ook bij de dagelijkse praktijk 

van de organisatie betrokken bent. Naast de 

formele stukken en dossiers is het belangrijk 

om uit het werkveld informatie te krijgen.  

Variërend van persberichten, mediacam-

pagnes (en resultaten achteraf) tot aan een 

jaarlijks gesprek met de ondernemingsraad. 

Deelname aan de remuneratie- en auditcom-

missie en het volgen van de organisatie en 

haar medewerkers op social media geven ook 

een schat aan informatie. 

Verder is het belangrijk om betrokkenheid te 

tonen en advies te geven zonder uiteraard op 

de stoel van de directieleden te gaan zitten, 

ook al hebben we soms weleens die neiging. 

Directies werken met een drie- tot vijfjaren 

strategisch plan: als toezichthouder dien je 

ook de komende tien tot vijftien jaar niet uit 

het oog te verliezen. Benoem ethische kwesties 

en bewaak ‘het geweten’ van de organisatie. 

Beslissingen van nu kunnen impact hebben 

op de organisatie over vijftien jaar. Ik raad dan 

ook aan om ook jonge mensen met relevante 

ervaring aan te stellen als toezichthouder. Zij 

kijken met een frisse, open en niet-traditionele 

blik naar organisaties en de snel veranderende 

wereld eromheen. Dit zie je ook terug in hun 

social media gebruik en de wijze waarop zij 

informatie vergaren en delen.” 

Wat is uw advies aan mensen die commis-

saris willen worden? 

“Geef overal aan dat je interesse hebt om com-

missaris te worden. Zelf heb ik ook nadien veel 

profijt gehad van mijn lidmaatschap van de 

Nederlandse vereniging van Commissarissen 

en Directeuren (NCD) en haar regionale com-

missarissenkringen. Bij deze bijeenkomsten 

komen onderwerpen als ethiek, governance, 

maar ook de veranderende wetgeving aan de 

orde. Niet zozeer de theorie maar vooral de 

praktijk van ervaren toezichthouders wordt 

er gedeeld. En ook hier leveren jonge mensen 

een constructieve bijdrage aan de interessante 

discussies!” 

Iemand die nog geen com-

missaris is, maar het wel wil 

worden, is Jeroen Overing 

(56). De oorspronkelijk civiel 

ingenieur heeft een lange en 

gevarieerde staat van dienst. 

Na een carrière bij het Franse concern Lafarge richtte 

hij nu twaalf jaar geleden zijn eigen bureau Santt 

op. Santt is een typische bedrijvendokter en helpt 

bedrijven in financiële moeilijkheden weer gezond 

te worden. Hij wordt sinds een jaar ook door de 

Ondernemingskamer benoemd om in zulke situaties 

te helpen.

Waarom wilt u commissaris worden?

“Ik ben 56 en heb veel gezien binnen het be-

drijfsleven. Ik voel nu een sterke behoefte om 

een andere bijdrage te leveren aan onze maat-

schappij en mijn ervaring te delen. Daarbij 

denk ik aan een raad van toezicht bij een zorg-

instelling. Zo’n instelling houdt zich bezig 

met de kwetsbaarste groepen uit onze samen-

leving: de jongsten of de oudsten. Daarnaast 

richt ik mij op een raad van commissarissen 

bij een middelgrote tot grote onderneming 

met een omzet van 25- 250 miljoen en zo’n 

50-500 werknemers. Daar ligt nu eenmaal 

mijn ervaring als het gaat om strategie en 

innovatie. Als ik door de Ondernemingska-

mer word ingeschakeld om te helpen bij het 

herstructureren van een onderneming, dan is 

het mijn rol om in heel korte tijd zo’n bedrijf 

te doorzien. Wat is de strategie? Wat is de 

marktpositie? Waar wordt het geld verdiend? 

En waar lekt het weg? Kortom de continuïteit 

en groei te waarborgen. Die rol lijkt in meer-

dere opzichten op het werk van een commis-

saris. Het stellen van kritische vragen is key. Ik 

‘ KijK ooK naar  
jonge mensen als  
toezichthouder’

‘ liever een  
stevige raad van 
commissarissen dan 
een borrelclub’
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kan geen genoegen nemen met ontwijkende 

antwoorden. Ik zie heel vaak dat onderne-

mingen in moeilijkheden worden gestuurd 

door te kijken naar onvolledige cijfers uit het 

verleden. Maar je moet natuurlijk naar voren 

kijken: leading indicators heb je nodig. Als 

turnaround manager zoek ik daarin naar een 

subtiel evenwicht tussen empathie, aanpak-

ken en professionele distantie. Uiteindelijk 

is mijn aanwezigheid, als het goed is, maar 

tijdelijk. Ik heb de nodige ervaring met het 

commissariaat en heb zowel goede als slechte 

voorbeelden van de invulling daarvan gezien. 

Bij het uitoefenen van mijn directiefuncties 

bij het Franse concern Lafarge, was er altijd 

een stevige raad van commissarissen die het 

het bestuur niet makkelijk maakte. Toch 

vond ik dat helder en prettig. Omgekeerd heb 

ik ook raden van commissarissen gezien die 

meer functioneerden als borrelclubs. Ik kies er 

nu niet voor om een specifieke opleiding voor 

commissarissen te gaan volgen, maar laat me 

in dit proces begeleiden door een coach. De 

coach houdt mij een spiegel voor en helpt mij 

bij het aanbrengen van focus op wat ik wil. 

Zo had ik een veel te lang business cv en hij 

wees me erop dat dit in de zorgsector eerder 

tegen dan voor me zou werken. Voor de hand 

liggend misschien. Ook adviseerde hij mij om 

me de taal uit de zorg eigen te maken. Heel 

basaal, maar tegelijkertijd erg nuttig.” 

Hoe weet u of u op de goede weg zit?

“Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. 

Maar bel me volgend jaar, dan kan ik je hope-

lijk meer vertellen!”

Jan Rapmund (55) is als 

partner verbonden aan 

The Executive Network in 

Wassenaar. Zijn bureau 

vult op jaarbasis circa 

negentig plaatsen in voor 

commissarissen en toezichthouders, vooral in de 

financiële dienstverlening, maar ook daarbuiten. 

Rapmund ziet de vraag naar commissarissen eerder 

toe- dan afnemen, hetgeen hij verklaart uit schaarste. 

Die schaarste, zegt hij, vloeit voort uit een sterk 

toegenomen besef dat een commissariaat bepaald niet 

vrijblijvend is. Serieuze invulling ervan kost veel tijd 

en er zijn ook risico’s aan verbonden. Daar komt bij 

dat in de financiële sector de slagschaduw van DNB 

niet te negeren is. Kandidaten voor een bepaalde in-

stelling kunnen daar gemakkelijk afgewezen worden 

op grond van het enkele feit dat zij verbonden zijn 

(geweest) aan een andere instelling, hetgeen dan als 

een conflict of interest kan worden gezien.

Een van de belangrijkste criteria die 

Rapmund hanteert, is de vraag hoe een 

kandidaat past in een team. “Ieder lid moet 

een team rijker maken. De eerste vraag die 

een kandidaat zichzelf dus moet stellen is: 

wat heb ik eigenlijk in de aanbieding? In 

een ideaal team is te vinden: bestuurser-

varing, sectorkennis, toezichthoudende 

ervaring en thema-ervaring. Zo’n thema kan 

bijvoorbeeld zijn: het veranderen van een 

distributiekanaal of het integreren bij een 

buitenlands moederbedrijf. Soms hoor je ook 

een pleidooi om een complete outsider te 

nemen. Op zichzelf juich ik het toe dat out-

of-the-boxinzichten worden aangedragen, 

maar ik vraag me wel af of je daar een vol-

ledige commissarissenplaats aan zou moeten 

opofferen. Dat doel is immers ook anders te 

bereiken, bijvoorbeeld door het betrekken 

van outsiders bij heidagen.

Om commissaris te worden is het – in een 

cultuur waarin wij niet zo graag onze eigen 

vinger opsteken – het mooiste als je gevraagd 

wordt. Het komt erop neer dat je gekend 

wordt door je visie en stijl. Vraag bijvoorbeeld 

eerst eens in je eigen omgeving wat er in 

mensen opkomt als ze moeten zeggen wat 

jouw visie en stijl zijn. Wat ook goed werkt is 

het voeren van gesprekken met mensen die al 

ergens commissaris zijn. Daar werkt men 

meestal graag aan mee. Of artikelen schrijven 

of seminars organiseren, kortom alles wat 

bijdraagt aan het gekend zijn van jouw visie 

en stijl. En er zijn ook valkuilen. Ik mag in dat 

verband altijd graag verwijzen naar de 

uitspraak van trainer Co Adriaanse, die over 

Marco van Basten heeft gezegd dat een goed 

paard nog geen goede ruiter is. Ook 

bestuurders met een voortreffelijke staat van 

dienst kunnen in die val trappen. Dat zij goed 

bestuurder zijn (geweest), wil allerminst 

zeggen dat zij daarmee ook zijn opgewassen 

tegen de uitdagingen van een toezichthou-

dende taak. Een commissariaat vergt toch een 

wat beschouwender instelling. En verder blijft 

een van de belangrijkste eigenschappen van 

een commissaris het vermogen om het 

bestuur tegen te spreken. Als je dus aan alle 

eisen voldoet, maar het ook belangrijk vindt 

om aardig gevonden te worden, dan zul je het 

niet redden.” 

‘ een goed paard  
is nog geen  
goede ruiter’

‘ Ieder lId moet 
een team  
rijker maken’ 



DE PRAKTIJK 
HEEFT BEHOEFTE 
AAN EEN GOVERNANCE-CODE 
VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD
Na jaren van crisis staat het water de on-

derneming aan de lippen; een ingrijpende 

afslanking van personeel is nodig om de 

onderneming en een deel van de werkge-

legenheid te redden. De adviesaanvraag 

voor collectief ontslag stuit echter op felle 

weerstand van de ondernemingsraad. 

Deze bevat leden die zelf op de ontslaglijst 

komen te staan en menen niets te verliezen 

te hebben bij een verzet op alle fronten. De 

vraag is natuurlijk welk of wiens belang 

hiermee gebaat is. 

Deze situatie komt in de praktijk met re-

gelmaat voor. Er is de afgelopen jaren veel 

aandacht geweest voor het reguleren van 

goede governance. Die aandacht is vooral 

uitgegaan naar het bestuur en de raad van 

commissarissen. In verschillende codes zijn 

algemene wettelijke bepalingen door prin-

cipes en best practices ingevuld. Bovendien 

heeft het denken over deze codes en de 

evaluatie ervan geleid tot nieuwe wettelijke 

bepalingen. 

In die ontwikkeling is een belangrijke speler 

onderbelicht gebleven: de ondernemings-

raad. De ondernemingsraad is weliswaar 

in de praktijk geen permanente speler in 

het governance-spel, maar bij belangrijke 

besluiten is hij wel een factor van belang. 

De ondernemingsraad moet bijvoorbeeld 

om advies worden gevraagd bij belangrijke 

strategische besluiten en om instemming bij 

ingrijpen in arbeidsvoorwaarden (zie recent 

V&D). Er is wel het nodige geregeld over de 

bevoegdheden die de ondernemingsraad 

heeft, maar weinig over de wijze waarop hij 

die bevoegdheden moet uitoefenen. Dat is 

opmerkelijk, nu bij de medezeggenschap de-

zelfde hoofdthema’s van belang zijn als die 

spelen bij bestuur en raad van commissaris-

sen, zoals zittingsduur, tegenstrijdig belang 

en verantwoording.

Er is weliswaar over die onderwerpen het 

nodige te vinden in de Wet op de onder-

nemingsraden (WOR) en in de diverse 

adviezen van de SER (zie bijvoorbeeld 

het modelreglement of het Advies inzake 

evenwichtig ondernemingsbestuur), maar 

probleem daarbij is dat die bronnen 

versnipperd zijn. In de praktijk blijkt een 

grote behoefte te bestaan aan het krijgen 

van richting, door het formuleren van een 

aantal principes en best practices voor het 

scheppen van omstandigheden waarin een 

ondernemingsraad goed kan functioneren. 

Door deze in een governance-code voor de 

ondernemingsraad (de OR-Code) vast te 

leggen, sluit de cirkel zich en ontstaat er 

evenwicht tussen de belangrijke spelers in 

het ondernemingsbestuur.

ER BLIJKT GROTE 
BEHOEFTE TE 
BESTAAN AAN 
HET KRIJGEN 
VAN RICHTING 
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analyse

DOOR:  Marnix Holtzer en 
Sander Wiggers

Zittingsduur
Een van de aanleidingen om destijds tot de 

Nederlandse Corporate Governance Code te 

komen was de noodzaak om het old boys net-

work te doorbreken. Zo'n old boys network is 

er ook vaak bij ondernemingsraden. Dat komt 

doordat geen maximale zittingsduur is voor-

geschreven, waardoor er vaak binnen de raad 

een groep ontstaat die lang blijft zitten. Dat 

belemmert de effectiviteit en de verjonging 

van de ondernemingsraad. Dit geldt ook voor 

de belangrijke positie van de voorzitter: niet 

zelden is dit al vele jaren dezelfde persoon, 

die zijn stempel op de raad kan drukken.

Tegenstanders kunnen zeggen: er is weinig 

animo voor de ondernemingsraad. Dat kan 

kloppen en wellicht worden verklaard door-

dat deze vaak oudgedienden bevat. Misschien 

stelt die jonge medewerkster zich juist niet 

beschikbaar omdat de ondernemingsraad een 

harde kern bevat? Wij pleiten voor een frisse 

wind. Zo wordt het mogelijk weer aantrek-

kelijk om lid van de ondernemingsraad te 

zijn, want het werk van die raad is waardevol. 

Werknemers tonen steeds minder loyaliteit 

aan hun werkgever en wisselen makkelijk 

van baan. De toegankelijkheid tot een goed 

functionerende ondernemingsraad kan de 

binding vergroten.

Om dit punt te adresseren, menen wij dat in de 

OR-Code een maximale zittingstermijn moet 

worden voorgeschreven, zowel voor de voor-

zitter als voor ieder individueel lid van de on-

dernemingsraad. Voor de zittingsduur sluiten 

we aan bij de termijnen uit de gebruikelijke 

codes, namelijk periodes van vier jaar. Voor 

zowel de voorzitter als voor een individueel lid 

zou kunnen gelden dat deze maximaal acht 

jaar in functie blijft. In de code zou vervolgens 

het opstellen van een rooster van aftreden 

kunnen worden aangeraden, zodat de kennis 

en ervaring behouden blijft binnen de raad.

tegenstrijdig belang
Het tegenstrijdig belang heeft twee aspecten. 

Het eerste is de eigen persoonlijke betrokken-

heid (zie voorbeeld hiervoor); het tweede kan 

worden veroorzaakt door de samenloop met 

het lidmaatschap van de vakbond. De OR-

aan een governance-code 
voor de ondernemingsraad

sander wiggers
Sander Wiggers is notaris bij  
DLA Piper Nederland (sander. 
wiggers@dlapiper.com). Hij 
adviseert en doceert regelmatig 
over governance-vraagstukken.

Code zou deze twee vormen van tegenstrijdig 

belang moeten benoemen.

De gevolgen voor een persoonlijke eigen be-

trokkenheid van een ondernemingsraadslid 

(zoals het stemmen over een OR-advies waar-

bij de eigen arbeidsplaats komt te vervallen) 

is nu niet geregeld in de wet- of regelgeving. 

Het lijkt ons evident dat hiervoor hetzelfde 

zou moeten gelden als voor bestuurders 

en commissarissen: niet deelnemen aan de 

beraadslagingen. De OR-Code zou ook dit 

gevolg moeten bevatten.

De tweede vorm van tegenstrijdig belang 

zou zich bijvoorbeeld kunnen voordoen als 

een ondernemingsraadslid vanuit zijn rol 

als vakbondsbestuurder betrokken is bij 

onderhandelingen over een sociaal plan. Dit 

tegenstrijdig belang vinden wij minder pran-

gend: het is van belang dat de ondernemings-

raad goed voorgelicht wordt en het sociaal 

plan vormt mede onderdeel van de personele 

consequenties waarover de ondernemings-

raad moet adviseren. De toegevoegde waarde 

van een OR-Code kan dan zijn dat deze de 

verschillende vormen van tegenstrijdige be-

langen benoemt en daar expliciet wel of geen 

gevolgen aan verbindt. 

Verantwoording
De OR-Code zou wat ons betreft best practices 

dienen te bevatten over de jaarlijkse verant-

woording door de ondernemingsraad aan 

de achterban. Dit kan in een jaarverslag of 

bijvoorbeeld een specifiek verantwoordings-

verslag, uiteraard met inachtneming van de 

geheimhoudingsverplichtingen en binnen de 

grenzen van de huidige wet- en regelgeving.

In zo'n verantwoordingsverslag kan worden 

beschreven hoe de ondernemingsraad 

omgaat met de principes en best practices 

van de OR-Code volgens het beginsel comply 

or explain. Dit zal de transparantie van het 

werk van de ondernemingsraad kunnen 

vergroten, en daarmee de binding van de 

achterban met de raad. Ook in het strate-

gisch overleg van de ondernemingsraad met 

het bestuur en de raad van commissarissen 

over de gang van zaken binnen de onderne-

ming zou het verantwoordingsverslag van 

marnix Holtzer
Marnix Holtzer is advocaat  
bij DLA Piper Nederland.  
(marnix.holtzer@dlapiper.com). 
In 2014 promoveerde hij op 
het proefschrift 'De invloed van 
werknemers op de strategie van 
de vennootschap' aan de Rijks-
universiteit Groningen.

de ondernemingsraad aan de orde kunnen 

komen, zodat wederzijds verantwoording 

wordt afgelegd.

ConClusie
Wij denken dat een aantal problemen in de 

praktijk van de medezeggenschap kan 

worden verholpen door principes en best 

practices in een OR-Code te vervatten. De 

praktijk heeft behoefte aan uniformiteit en 

richting, juist op deze belangrijke thema’s. In 

de komende periode zullen wij pogen een 

dergelijke code in dialoog met ondernemers 

en werknemers vertegenwoordigers op  

te stellen. 
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DOOR: Léon Korsten

INTERVIEW
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IN BANKENLAND

Journalist en antropoloog Joris Luyendijk 
hield voor de Engelse krant The Guardian 
twee jaar een blog bij. Hij sprak hiervoor 
met 200 insiders in de City. Onlangs 
verscheen zijn boek ‘Dit kan niet waar 
zijn’ dat is gebaseerd op deze gesprekken. 
Luyendijk komt tot sombere conclusies. 
Léon Korsten interviewde hem. JORIS 

LUYENDIJK
Had je een doel met het schrijven van dit boek en is dat 

doel bereikt?

 Ja, het doel van mijn boek, dat gaat over het zakenbankieren 

in Londen, was drieledig. Allereerst om gewone burgers de 

ogen te openen voor de gevaren van de financiële sector. Ten 

tweede om onder de aandacht te brengen aan welk gevaar 

we in 2008 echt zijn ontsnapt. En ten slotte om erop te wij-

zen dat de diepere oorzaken van dit alles anno nu nog altijd 

niet zijn weggenomen.

Wat zijn die diepere oorzaken dan?

Dat zijn enerzijds de perverse prikkels, die nog alom aanwe-

zig zijn. En anderzijds het feit dat banken in de afgelopen 

vier decennia in een totaal nieuwe architectuur zijn onderge-

bracht, waarbij drie bancaire, maar onderling zeer verschil-

lende aandachtsgebieden – gewone kredietverlening, deal 

making en vermogensbeheer – worden aangeboden onder 

een dak. Dat levert niet alleen voortdurende conflicts of interest 

op, maar ook banken die too big to fail zijn.

Om die conflicten te voorkomen, is door velen al bepleit om 

de banken dan maar op te knippen, zodat de ‘nutsfunctie’ 

wordt afgescheiden van de andere zakelijke activiteiten.

Ja, oftewel ‘nuts en guts’. Maar vergis je niet, ook in ‘guts’ zelf 

zitten nog grote belangenconflicten. Ik hoef de beursgang van 

WorldOnline maar in herinnering te roepen, waarbij het ene 

team van de begeleidende bank zich bezighield met de IPO 

(Initial Public O�ering, red.), terwijl een andere afdeling de be-

trokken aandelen plugde bij investeerders. Overigens moet je 

mijns inziens hier niet de term ‘opknippen’ gebruiken, omdat 

dat suggereert dat het simpel is. Je kunt beter spreken over 

‘ontvlechten’, het is immers duivels gecompliceerd.

Geloof jij in marktwerking?

Ik wilde dat ik erin kon geloven, maar zie ook dat de praktijk 

veel weerbarstiger is dan de theorie. Veel markten zijn op hun 

best oligopolistisch van karakter met vaak maar drie of vier 

grote spelers. Zo wordt bij de accountants gesproken over de 

‘Big Four’. En in bankenland zijn er bijvoorbeeld maar drie 

kredietbeoordelaars. Daar is dus geen echte marktwerking. 

In markten waarin de marktwerking op zijn best beperkt is – 

zoals de markt die ik heb beschreven – zie je ook dat er steeds 

meer risico wordt genomen om een zaak of transactie binnen 

te halen. Ik neig er dus voorlopig naar dat sommige economi-

sche functies zo essentieel zijn in ons systeem dat wij helemaal 

niet gediend zijn met vrije marktwerking.

Vrije marktwerking is een concept dat vooral voorkomt 

in de theorieboeken. In de praktijk zijn veel markten 

in meer of mindere mate gereguleerd. Dat geldt voor 
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Ja, ik heb dat wel overwogen, maar vervolgens geconcludeerd 

dat dat toch geen goed idee zou zijn. In de eerste plaats is het 

juridisch superlink. Je krijgt dan immers allerlei vertrouwelijke 

informatie waar je niet zonder meer iets mee mag of kunt doen. 

En in de tweede plaats wilde ik dit alles juist opschrijven met 

een helicopterview, wat vanuit één plek natuurlijk niet kan.

In hoeverre is jouw methode wetenschappelijk te noemen?

Wetenschappelijk is mijn werk niet, hoewel mij wel is gesug-

gereerd om hierover een promotie te doen. Ik zie mijzelf meer 

als reisschrijver, de Poolse journalist Ryszard Kapuscinski is 

mijn grote voorbeeld.

Je beschermt je bronnen, begrijpelijk wellicht, maar er is 

ook iets op af te dingen.

Dat klopt. Ik ben eigenlijk mordicus tegen het opvoeren van 

anonieme bronnen. Maar in dit geval kon het echt niet anders 

en zou er geen onderzoek en geen boek mogelijk zijn geweest. 

De zwijgplicht in de City speelt tot op de dag van vandaag een 

grote rol. Maar er staan wel honderd interviews online op de 

site van The Guardian. Die hebben tot veel reacties geleid en 

grappig om daarbij te zien was dat de geïnterviewden zelf op 

hun beurt ook weer reageerden op de reacties, bijvoorbeeld 

als het ging om een technische uitleg van het besproken 

fenomeen.

Het viel mij ook op dat emoties zo’n grote rol spelen in het 

boek.

Ja, vaak deed mij dat denken aan de vijf fasen van rouw: ont-

kenning, boosheid, onderhandelen, depressie en uiteindelijk 

aanvaarding. Het is een bewuste verteltechniek, waardoor je 

de lezer beter aan boord houdt.

Recent hebben we de nodige commotie meegemaakt over 

de bonusdiscussie bij ABN Amro. Hoe kijk jij daar naar?

infrastructuurmarkten zoals vervoer, post en telecom, de 

energiemarkt, maar ook voor de financiële sector. 

Inderdaad. Maar nu is het grappige dat bankiers dat ener-

zijds erkennen, maar dat zij anderzijds hun inkomen recht-

vaardigen met een beroep op de vrije markt, die er niet is. In 

werkelijkheid hebben zij zich ingespannen om een mooie 

plek te vinden aan een rivier, waar vette vissen zwemmen. 

Nu zij daar eenmaal zitten, staan zij die plek niet meer af en 

hoeven alleen nog maar hun netten uit te gooien. Er is ove-

rigens nog een andere reden waarom je de banken niet kunt 

vergelijken met andere ondernemingen en onmogelijk als 

‘normale’ bedrijven kunt zien. Dat is omdat banken zelf geld 

kunnen creëren, zij hebben een geldscheppend vermogen 

doordat zij kredieten kunnen verstrekken. 

De Amerikaanse econoom Nouriel Roubini heeft in 

zijn boek Crisis economics al in 2010 geschreven dat de 

regulering van de financiële sector op allerlei onderdelen 

tekortschiet.

Ja, ik ken zijn boek. Het is opvallend hoe weinig er wordt 

gediscussieerd op dit analyse-niveau. Men komt in het alge-

meen niet verder dan symptoombestrijding, zoals het op-

richten van Chinese muren of electrified fences of een discussie 

over bonussen. Ook opvallend is dan hoe moeiteloos iemand 

als Roubini wordt ingekapseld door het systeem. Ze nodigen 

hem uit als spreker en hij speelt dan de nar in Davos. 

Je hebt jouw boek niet zozeer geschreven als financieel 

analist maar in de eerste plaats als antropoloog. Wat is 

daarbij je werkwijze geweest?

Als antropoloog hecht ik niet heel veel geloof aan bewerin-

gen van individuele mensen dat zij heel wel in staat zijn om 

hun eigen levens vorm te geven. Ik kijk liever naar structu-

ren. Hoe leren mensen over zichzelf denken? Welk gedrag 

wordt beloond en welk gedrag niet? Om een voorbeeld te 

noemen: ik ben in de literatuur die ik ter voorbereiding van 

dit project tot me heb genomen nergens tegengekomen dat 

de baanzekerheid in de City volstrekt illusoir is. Terwijl dit 

nu juist zo’n essentieel element is. Iedereen kan er binnen 5 

minuten uit liggen. Dat levert op dat uiteindelijk niemand 

elkaar echt vertrouwt en het stimuleert kortetermijndenken 

en -handelen. Dus in mijn methode kijk ik steeds naar het 

microniveau en trek van daaruit parallellen naar het macro-

niveau. Daarbij kijk ik ook naar de taal die wordt gebezigd. 

Die heeft vaak een vergoelijkend karakter. Zo spreekt men 

over ‘huizenluchtbel’ wat betrekkelijk onschuldig klinkt. Als 

je echter naar de macro-implicaties hiervan kijkt, zou je beter 

kunnen spreken over ‘huizentumor’.

Heb je wellicht overwogen om undercover een betrek-

king te nemen in de City om van daaruit je onderzoek te 

doen? Zoals Günter Wallra� dat in de jaren zeventig deed 

bij het boulevardblad Bild.
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Luyendijk begint zijn verhaal met het volgende 

beeld. Je zit in een vliegtuig en bereidt je voor op 

een probleemloze vlucht als je plotseling door 

het raampje ziet dat de motor in brand staat. Je 

alarmeert het personeel, dat je noodkreet met 

bezwerende rust negeert, en rukt de deur naar 

de cockpit open. Daar blijkt helemaal niemand 

te zitten. Dit is volgens hem precies het beeld 

van 2008 toen de financiële sector, dankzij onge-

evenaarde overheidshulp, net niet implodeerde. 

In het interview met hem trekt Luyendijk een 

parallel tussen de lege cockpit en de invisible hand 

van Adam Smith. Volgens Luyendijk zijn er maar 

weinig mensen die echt de omvang doorgronden 

van de ramp waaraan de wereld in 2008 nipt is 

ontsnapt. Het faillissement van Lehman Bro-

thers had net zo gemakkelijk een domino-e�ect 

kunnen veroorzaken, waardoor het mondiale 

financiële systeem (‘de bloedvoorziening van 

de wereld’) tot stilstand zou zijn gekomen. 

Niemand zou meer bij zijn geld kunnen en de 

financiering van de handel zou zijn bevroren. 

En daarmee ook de voedselbevoorrading. Een 

nauw betrokkene uit die dagen beschrijft dat 

hij uit zijn kantoor zat 

te kijken naar de gewone 

mensen op straat, op weg 

naar hun werk en volkomen 

onkundig van wat er te 

gebeuren stond: “Zo moet 

oorlogsdreiging voelen”. 

Zelfs een nuchter iemand 

als Herman van Rompuy 

wachtte volgens Luyendijk 

tot 2014 met de uitspraak 

dat de wereld toen op enkele 

millimeters van een totale 

implosie heeft verkeerd. 

“Wat Al-Qaida in september 

2001 bij lange na niet lukte, 

had de financiële sector in 

Het is een ingewikkelde kwestie. En ik kan mij heel goed 

voorstellen dat daarover bij de bank, die naar de beurs wil, 

veel frustratie is. Aan de andere kant had zelfs een derde-

rangs communicatie-adviseur toch kunnen voorspellen 

dat dit ophef zou geven. Dat maakt het ook zo pijnlijk. De 

boodschap is ofwel: we zagen het niet aankomen, wat al niet 

best is, ofwel: we zagen het wel aankomen maar we wilden 

mogelijke reacties aan onze laars lappen. Au fond gaat het 

natuurlijk niet om de bonussen. Die zijn een symptoom. 

De bonus heeft in dit debat dezelfde rol als de ijsbeer of de 

zeehond in het klimaatdebat. Iedereen begrijpt het en men 

wil dan de ijsbeer helpen zonder het klimaat te redden. Maar 

het gaat hier om structurele veranderingen en dat maakt het 

juist zo moeilijk.

Hoe zou jouw agenda eruitzien als je zelf commissaris 

was bij een bank?

Ik zou zo’n rol als interne toezichthouder niet ambiëren en 

daar is ook de oplossing niet te verwachten. Je werkt dan 

immers in een structuur die je steeds de verkeerde kant op 

stuurt. Ik zou dan tandenknarsend moeten vaststellen dat je 

niet veel kunt doen. De oplossing ligt in een mondiale 

structuurverandering. Ik erken dat er daarvoor nog geen 

mechanisme is op wereldschaal, maar juist omdat de 

bedreigingen immens zijn, kunnen we het ons niet 

veroorloven om hierover pessimistisch te zijn. De 

Amerikanen zijn er in de jaren 30 in geslaagd om hun 

financiële systeem fundamenteel te herzien. We hebben echte 

stappen voorwaarts gemaakt bij het bestrijden van het gat in 

de ozonlaag. Vrouwenemancipatie is een ander voorbeeld uit 

de westerse wereld waar een enorme ontwikkeling is 

doorgemaakt. Misschien dansen we met elkaar wel op een 

vulkaan, maar ik vertrouw toch graag op ons vermogen om 

veranderingen in gang te zetten als dat echt nodig is. En dat 

het echt nodig is, daar heb ik geen twijfel over. 

DIT KAN NIET 
WAAR ZIJN
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LÉON KORSTEN
Léon Korsten is advocaat bij  
DLA Piper Nederland  
(leon.korsten@dlapiper.com).  
Hij leidt de Litigation & Regula-
tory groep en maakt deel uit van 
het Financial Regulatory team 
van DLA Piper.

september 2008 op een haar na wel teweeg-

gebracht.”

ONVOLDOENDE MAATREGELEN
Hierna zou je maatregelen verwachten. 

En die zijn er ook gekomen, maar niet in 

een mate die herhaling kan voorkomen. 

Luyendijk verbaast zich erover dat mensen 

vaak zo weinig belangstelling tonen voor 

onderwerpen die hun eigen belang direct 

raken: “Zeg mensen dat hun geld niet veilig 

is en ze spitsen de oren. Spreek je over ‘finan-

ciële hervormingen’, dan voel je de interesse 

verslappen.”

Luyendijk werd uitgenodigd door The Guar-

dian om een blog bij te houden en daartoe 

ging hij native. De eerste pogingen om in 

gesprek te komen met mensen uit de sector 

zelf verliepen moeizaam. In de City geldt 

een sterke code of silence. Wie die schendt, kan 

direct vertrekken. En als dit al niet expliciet 

deel uitmaakt van de arbeidscontracten, dan 

is deze code toch in elk geval usance. Zo is 

ook onthulling van de omvang van je bonus 

bij sommige banken een sackable o
ense. Tege-

lijkertijd vormt die bonus een rode draad in 

de mores van de City. De bonus hangt samen 

met de positie in de league tables van banken, 

teams en individuen. Als je als manager, kort 

voor pay day, vraagt om een bonus voor je 

team, doe je er verstandig aan om tenminste 

25 procent meer te vragen. Zo anticipeer je 

op het snijden vanuit de top. En dat snijden 

wordt weer verklaard doordat er zo voor de 

top meer over blijft om te verdelen, aldus 

Luyendijk.

HET LEVEN ALS WEDSTRIJD
Als antropoloog begeeft Luyendijk zich on-

der zijn onderzoeksgroep. Hij doet dat met 

empathie en laat niet na – hoe ver verwijderd 

van de gewone wereld sommige geïnterview-

den zich ook lijken te bevinden – ook hun 

menselijke kant te belichten. Zakenbankiers 

zijn geen monsters, maar wel zeer slimme 

en hoog competitieve professionals, die zich 

vergelijken met Ronaldo of Messi en die het 

leven vooral als een voortdurende wedstrijd 

zien. Dat leven valt dan wel samen met het 

werkzame leven – heel veel ander leven blijft 

er niet over.

Als een van de wee�outen van het huidige 

systeem beschrijft Luyendijk dat veel banken 

tegenwoordig aan de beurs zijn genoteerd 

en niet meer, zoals vroeger (en zoals bij advo-

catenkantoren nog steeds het geval is), zijn 

georganiseerd als partnerships. In die oude 

tijd zou een partner bij een bank het volgens 

Luyendijk wel uit zijn hoofd laten om bij 

zijn mede-partners aan te kloppen met een 

initiatief of financieel instrument met een te 

hoog risico. De andere partners zouden daar 

direct korte metten mee maken omdat zij er 

immers zelf voor zouden opdraaien als het 

fout zou lopen. Tegenwoordig is dat anders. 

Men speelt met other people’s money. En als dat 

niet goed gaat en de bank is too big to fail, dan 

springt de belastingbetaler wel bij.

Luyendijk onderkent dat de financiële wereld 

zowel te gecompliceerd als te vertakt is om 

te vangen in een alles overkoepelend beeld. 

Daarom kijkt hij enerzijds naar de verschillen 

tussen back, front en middle o�ce. En anderzijds 

verdeelt hij de verschillende soorten bankiers 

onder in verschillen typen. Zo hebben ‘tanden-

knarsers’ (vaak mensen uit risk & compliance) 

wel zicht op de misstanden, maar niet het 

vermogen daar iets aan te doen. ‘Masters of the 

Universe’ lijken zich daarentegen op een andere 

planeet te bevinden, zich voortbewegend van 

deal naar deal en daarbij miljoenen opstrij-

kend, voor de bank en voor zichzelf. Ook als zij 

worden geïnterviewd, lijken zij dat in eerste 

instantie als een wedstrijd te beschouwen. 

TOP KOMT NIET MET VERANDERINGEN
Een ding is volgens Luyendijk zeker: van de 

top van de financiële wereld hoeven geen 

veranderingen te worden verwacht. Daarvoor 

is de top veel te verweven met het systeem, en 

ook is volgens Luyendijk de bestuurskamer 

tot op de dag van vandaag hoegenaamd niet 

op de hoogte van de complexiteit van som-

mige producten. De mensen van de interne 

afdeling risk & compliance zullen daar niet 

veel aan kunnen veranderen. Zij hebben 

binnen de bank een veel lagere status dan de 

zakenbankiers die de deals binnen brengen 

en hen dus betalen. Bovendien zijn mensen 

vatbaar voor o
ers they can’t refuse. Zo stapte 

een topman van de Engelse toezichthouder 

over naar een bank om daar een veelvoud 

van zijn oude salaris te toucheren, namelijk 3 

miljoen pond.

Het boek, waarin de City zelf sprekend wordt 

opgevoerd, is een besteller en wordt behalve 

in het Engels nog in veel andere talen 

vertaald.  
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Zowel nationaal als internationaal is  
te zien dat de commissaris wordt 
afgerekend op twee punten. Allereerst 
op de waarde die de organisatie toevoegt 
op economisch, sociaal en ecologisch 
vlak. Ten tweede op de concrete bijdrage 
die de commissaris hieraan levert.

waardecreatie 

DOOR:  
Fred van Eenennaam  
en Hagar Michel

opinie

commissaris is
medeverantwoordelijk

voor
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De gestelde eisen aan de commissaris op 

het gebied van compliance worden steeds 

zwaarder. Onderwerpen als IT, audit, risk 

management, remuneratie, transparantie, 

social media en de toenemende maat-

schappelijke druk zorgen ervoor dat de 

business-agenda van de commissaris steeds 

voller wordt. Compliance moet echter niet 

de hoofdmoot van het werk van de com-

missaris zijn. De uitdaging is om verder 

te gaan dan het monitoren van financiële 

performance, naar het monitoren van stra-

tegie, om via strategische keuzes waarde 

toe te voegen aan het bedrijf en zo aan de 

samenleving.

VIER KERNVRAGEN
Strategie zou een belangrijk onderdeel 

moeten zijn van de tijdsbesteding van de 

commissaris. Uit onderzoek van McKinsey 

(zie kader) blijkt echter dat veel bestuur-

ders en commissarissen geen volledig 

begrip hebben van de strategie, weinig tijd 

besteden aan strategie en moeite hebben 

bedrijfsrisico’s te begrijpen en te managen. 

Dit is niet verbazingwekkend, aangezien 

vaak duidelijkheid ontbreekt over de rol 

van de commissaris in strategievorming en 

weinig focus ligt op strategie op de agenda 

van de raad van commissarissen. Bovendien 

staat weinig strategische informatie in de 

board books1
. De excessieve focus op de korte-

termijnprestaties (financiële prestaties) van 

het bedrijf heeft als gevolg dat strategische 

beslissingen marginaal worden gemaakt 

en er weinig ruimte bestaat voor de com-

missaris om na te denken over de strategie. 

Krishna Palepu, hoogleraar aan de Harvard 

Business School en docent in het executive 

education programma Maximize Your Board’s 

Potential, heeft vier vragen ontworpen die 

moeten worden gesteld door elk individu-

eel lid van het bestuur en raad van commis-

sarissen om strategie te monitoren:

1.  What is the customer need we are targeting 

and what is our proposed solution?

2.  Who are our competitors and how do we  

win against them?

3.  How do we ensure that our strategy is  

profitable?

4.  What are the potential threats to our  

strategy, and what is our game plan for 

strategic renewal?

ACTIEF MEEDENKEN OP HET GEBIED 
VAN STRATEGIE
Commissarissen moeten professionaliseren 

en meer bezig zijn met de strategie van 

bedrijven, zodat individuele commissaris-

sen bij kunnen dragen aan het vervullen van 

de taak van raad van commissarissen: het 

belang van de vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming in de gaten hou-

den. Om waarde te creëren voor een bedrijf 

zal de commissaris bij een onderwerp als IT 

de strategische vraag ‘Hoe gebruiken we IT 

MCKINSEY’S  
GLOBAL SURVEY ON 
GOVERNANCE 2013

Bestuurders en commissarissen zijn zelfverze-
kerder over strategie dan in 2011. Een groter 
gedeelte van de tijd van het bestuur wordt 
gespendeerd aan strategie en 73% van de 
respondenten geeft aan dat de beslissingen en 
activiteiten van het bestuur een grote of erg 
grote impact hebben op het �nanciële succes 
van de �rma. Kanttekeningen:
1.  Ongeveer 30% van de respondenten heeft 

een volledig begrip van de strategie. 
2.  28% van de tijd van de besturen wordt  

aan strategie besteed.
3.  52% van de respondenten heeft gezegd 

dat ze de tijd die wordt besteed aan  
strategie willen vergroten.

4.  28% procent van de respondenten geeft 
aan dat hun besturen weinig of geen 
inzicht hebben in de risico's waarmee hun 
bedrijven worden geconfronteerd.

5.  12% van de tijd van de respondenten 
wordt besteed aan risicomanagement.

van de raad van commissarissen. Bovendien 

staat weinig strategische informatie in de 

. De excessieve focus op de korte-

termijnprestaties (financiële prestaties) van 

het bedrijf heeft als gevolg dat strategische 

beslissingen marginaal worden gemaakt 

en er weinig ruimte bestaat voor de com-

missaris om na te denken over de strategie. 

Krishna Palepu, hoogleraar aan de Harvard 

Business School en docent in het executive 

Maximize Your Board’s 

, heeft vier vragen ontworpen die 

moeten worden gesteld door elk individu-

eel lid van het bestuur en raad van commis-

sarissen om strategie te monitoren:

What is the customer need we are targeting 

and what is our proposed solution?

Who are our competitors and how do we 

How do we ensure that our strategy is 

What are the potential threats to our 

strategy, and what is our game plan for 

CTIEF MEEDENKEN OP HET GEBIED 

Commissarissen moeten professionaliseren 

en meer bezig zijn met de strategie van 

bedrijven, zodat individuele commissaris-

sen bij kunnen dragen aan het vervullen van 

de taak van raad van commissarissen: het 

belang van de vennootschap en de met haar 

verbonden onderneming in de gaten hou-

den. Om waarde te creëren voor een bedrijf 

zal de commissaris bij een onderwerp als IT 

de strategische vraag ‘Hoe gebruiken we IT 

om de behoefte bij klanten tegemoet te ko-

men, waarbij we tegelijkertijd beter scoren 

dan onze competitie?’ moeten stellen. Bij 

risk management zal de vraag ‘Hoe zorgen 

we ervoor dat onze strategie winstgevend is, 

binnen het gekozen risicoprofiel?’ essentieel 

zijn. De gelimiteerde tijd van de commis-

saris moet gefocust worden op strategisch 

belangrijke punten, de externe markt moet 

besproken worden en het signaleren van 

problemen in een vroeg stadium moet cen-

traal staan, zodat deze problemen bespro-

ken en gecorrigeerd kunnen worden.

STRATEGIE GEÏNTEGREERD IN HET 
WERKPROCES VAN DE BOARD
De focus op strategie moet geïntegreerd 

worden in de routine van de commissaris. 

Ten eerste moet de strategische retraite 

worden gebruikt om de jaarlijkse strategi-

sche agenda vast te stellen, waarbij het be-

langrijk is dat de commissarissen zelf ook 

een deel van het programma invullen waar 

het over strategie gaat. Ten tweede moet 

in elk board book strategische informatie 

worden opgenomen: een one-pager met de 

vier strategische vragen, een one-pager 

met de voortgang op strategische initia-

tieven en een one-pager over klanten en 

1  Een board book is het pakket met docu-
menten waarin informatie staat omtrent 
de belangrijkste plannen van het bedrijf.
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DE FOCUS OP 
STRATEGIE MOET 
GEÏNTEGREERD 
WORDEN IN DE 
ROUTINE VAN DE 
COMMISSARIS

competitie. Als laatste moet de agenda in 

vergaderingen van commissarissen worden 

aangepast, waarbij simultaan de klanten, 

competitie, capaciteiten en processen die 

centraal staan in de di�erentiatie van de  

organisatie en mogelijke bedreigingen op het 

concurrentievoordeel worden besproken.

UITDAGING VOOR DE COMMISSARIS
Het vakgebied van strategie heeft zich de 

laatste tien jaar stormachtig ontwikkeld en 

het speelbord van de commissaris ook. Een 

extra uitdaging op het bord van 

commissarissen is om zich de ontwikke-

lingen op het gebied van strategisch denken 

eigen te maken. In Nederland bestaan twee 

complicaties voor het integreren van 

strategie voor commissarissen. De eerste 

complicatie komt voort uit de bestuurlijke 

traditie in Nederland: het bestuur bestuurt 

en de raad van commissarissen houdt 

toezicht. Gebruikelijk is dat de raad van 

bestuur de leiding neemt in strategievor-

ming; commissarissen bemoeien zich 

eigenlijk marginaal met waardecreatie en 

strategie. Het probleem dat hierin schuilt 

voor commissarissen is de Engelse frase you 

can generally be right, but specifically wrong: een 

globaal macro-overzicht bestaat al snel, 

maar echt kennis hebben van zaken vereist 

grotere betrokkenheid. De tweede 

complicatie heeft te maken met de 

historische ontwikkeling van Nederland, 

waarin Nederlanders vertrouwen op pure 

handelsgeest in plaats van strategische 

ontwikkeling. Dit wordt benadrukt door 

buitenlandse wetenschappers zoals 

Harvard Business School hoogleraar  

Michael Porter, die stelt dat het tijd is dat 

Nederlandse boards de rol die zij spelen 

gaan herijken door zich permanent te 

voeden, zodat strategisch nagedacht kan 

worden. Van de commissaris wordt 

gevraagd toekomstgericht te zijn, 

netwerken te benutten en te professionali-

seren. De tijden van het marginaal toetsen 

van strategie zijn voorbij, commissarissen 

worden verantwoordelijk gehouden voor 

de gevoerde strategie om maatschappelijke 

waarde te creëren. 

HAGAR MICHEL 
Hagar Michel is Fred van 
Eenennaam’s research 
assistant, manager van 
het Center for Corporate 
Governance and Board 
E�ectiveness van The 
Decision Institute en 
program manager van 
het executive education 
program Maximize Your 
Board’s Potential aan de 
Harvard Faculty Club.

FRED VAN 
EENENNAAM 
Fred van Eenennaam is 
hoogleraar en is onder 
meer verbonden aan 
Erasmus Universiteit 
Rotterdam, George 
Washington University en 
St. Gallen Universität. Met 
onder meer hoogleraren 
van Harvard Business 
School (Porter, Lorsch 
en Palepu) en business 
school The Decision 
Institute maakt hij 
executive programs, 
doet hij onderzoek en 
schrijft hij Harvard style 
business cases. Hij vervult 
daarnaast commissariaten 
en is founding partner 
van consultancy �rm The 
Decision Group.
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In weerwil van de jeugdige 
indruk die Henk Nijboer 
in eerste instantie wellicht 
wekt, praat hij met autoriteit 
en bevlogenheid over zijn 
initiatief om de uitwassen 
van private equity aan 
banden te leggen. Marnix 
Holtzer onderwierp zich aan 
de security check van het 
parlementsgebouw en zocht 
hem op in zijn kamer.

DOOR: Marnix Holtzer
FOTO'S: Hans Vissers
DOOR: Marnix Holtzer
FOTO'S: Hans Vissers

INTERVIEW

KAMERLID  TEN STRIJDE
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In de publiciteit over uw recente kruis-

tocht tegen private equity wordt de indruk 

gewekt dat u private equity en hedge funds 

over een kam scheert. Maar er zijn toch 

grote verschillen tussen beide soorten 

investeerders?

Natuurlijk zijn er verschillen. Dat onderken 

ik ook. Maar waar ik naar kijk, is het oog-

merk van de investeerder. Is het hem te doen 

om het belang van de onderneming? Of gaat 

het slechts om een financiële constructie? In 

het geval van kinderopvangorganisatie Estro 

hebben we gezien dat de investeerders daar 

uitsluitend geïnteresseerd waren in het vast-

goed en in het geheel niet in kinderopvang 

op zichzelf.

Maar investeerders mogen toch gewoon 

winst maken; waar ligt voor u dan de grens?

Uiteraard mogen investeerders winst maken, 

daar zijn zij investeerders voor. Maar er 

zijn voorbeelden waarin de verhouding 

tussen eigen en vreemd vermogen volledig 

uit de hand is gelopen. Er is niets mis met 

durapitaal, maar als een onderneming 

na een overname wordt volgehangen met 

schuld, dan komt daar nog maar weinig durf 

aan te pas. En bovendien wordt de rekening 

gelegd bij de belastingbetaler, nu de schulden 

aftrekbaar zijn. Daarom kijk ik graag naar 

Duitsland, waar met name fiscaalrechtelijke 

instrumenten verhinderen dat financiering 

te veel met vreemd vermogen plaatsvindt.

Het verschil tussen Nederland en Duits-

land is dat er in Duitsland in zo’n situatie 

actief faillissement moet worden aan-

gevraagd. Er is geen verbod op negatief 

eigen vermogen – zoals ten onrechte in 

de pers wordt gesuggereerd – maar een 

verplichting van het bestuur tot aangifte 

van faillissement bij “overschuld”  

(Überschuldung), wanneer het vermoeden 

gerechtvaardigd is dat de continuïteit  

Interview financieel woordvoerder PvdA Henk Nijboer

KAMERLID  TEN STRIJDE
TEGEN UITWASSEN 
PRIVATE EQUITY

van de onderneming in gevaar komt.

Het is ongetwijfeld goed om hiernaar te kij-

ken vanuit insolventierechtelijk perspectief, 

maar vooral moeten we ook naar de fiscale 

implicaties kijken. Onze economie is gewel-

dig opgeblazen door de aftrekbaarheid van 

schulden. Als een investeerder bij een over-

name een lening aan zichzelf doet met een 

zeer hoge rente van, zeg 15 procent, dan is er 

voor hem een grote aftrekpost, maar leidt dat 

voor ons niet tot een gezonde bedrijfscultuur.

Een andere speerpunt van u is het  

aanscherpen van de bestuurders-

aansprakelijkheid.

Ja, ik vind dat wie een onderneming te 

gronde richt, daar niet zo makkelijk mee 

weg mag komen als nu het geval is. Ook dat 

is een onderwerp waar we goed naar moeten 

kijken in de hoorzitting die binnenkort 

plaatsheeft met private equity-partijen, 

wetenschappers en andere specialisten. 

Die strengere check heeft wat mij betreft 

trouwens ook betrekking op het handelen 

van een bestuurder die bij verkoop van een 

onder neming zijn eigen belang laat prevale-

ren boven het ondernemingsbelang.

WIE IS HENK NIJBOER 
WIE: Henk Nijboer, woordvoerder Financiën 
PvdA Tweede Kamer sinds 2012
LEEFTIJD: 31
WOONPLAATS: Groningen
EERDERE FUNCTIES: Lid Provinciale Staten 
Groningen, Coördinerend beleidsmedewerker 
ministerie van Financiën
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Het gevaar van een discussie die wordt 

gevoerd aan de hand van voorbeelden is 

dat die vaak wel wijsheid achteraf geeft, 

maar niet noodzakelijk een set van regels 

waar je in meer algemene zin mee uit de 

voeten kunt.

Zeker, dat erken ik. In het geval van Vroom & 

Dreesmann is mijns inziens echter volstrekt 

helder dat de verkoop van het onroerend goed 

met als gevolg een enorme verzwaring van 

de huurlasten een belangrijk aandeel heeft 

gehad in de huidige malaise. Ik zoek naar 

uitwassen en het beperken daarvan. En dat 

hier sprake is van een uitwas, daarover kan 

volgens mij weinig discussie bestaan.

Ook de rechter heeft in het geval van V&D 

erkend dat de verkoop van het vastgoed de 

grote boosdoener was. De vraag is echter 

of dit op basis van zo’n uitspraak dan ver-

volgens veralgemeniseerd moet worden. 

Deze gang van zaken kan niet aan het 

huidige bestuur worden tegengeworpen, 

bijvoorbeeld.

Er zijn ongetwijfeld situaties denkbaar 

waarin de verkoop van het vastgoed wél is 

aangewezen. Je moet dus flexibiliteit houden 

in je regels en dit niet categorisch verbieden. 

Maar als de investeerder helemaal niet is 

geïnteresseerd in het eigenlijke doel van de 

onderneming en alleen in het rendement van 

de verkoop van het vastgoed, dan wordt voor 

mij een grens overschreden.

Maar tot welke meer algemene lessen 

moet dit dan leiden?

Dat is nu juist een vraag die beantwoord 

moet worden in de hoorzitting. Die is zeker 

niet gericht tegen investeerders noch tegen 

private equity in het bijzonder, integendeel. 

Maar wat wij wel zoeken is het vaststellen 

van criteria aan de hand waarvan kan worden 

gezegd: dit dient niet meer het belang van de 

onderneming maar uitsluitend dat van  

de investeerder.

U staat dus een Rijnlands model voor?

Zeker. En daarbij hebben ook andere onder-

nemingsorganen een rol te spelen, niet in de 

laatste plaats de raad van commissarissen, die 

immers heeft te letten op de functie die de 

onderneming vervult in de maatschappij, de 

continuïteit van de onderneming, de werkne-

mers; niet louter en alleen het aandeelhou-

dersbelang.

Iets waar u ook tegen ageert, is het 

uitkeren van een ‘superdividend’. Maar 

volgens de nieuwe flex-BV-wet moet de 

onderneming dividend uitkeren, zolang 

dat niet in strijd is met de continuïteit van 

de onderneming.

Ik zie eigenlijk helemaal geen probleem 

in het mkb of in ondernemingen met een 

DGA-structuur. Wat ik in deze context  

bedoel met superdividend, dat ligt toch  

echt anders.

Waarom eigenlijk: voor de wet is het toch 

hetzelfde?

Kijk, wat er bij mij niet in wil is het volgende. 

Iemand koopt een onderneming voor 100 

en leent voor 80. Na een jaar keert hij 50 aan 

zichzelf uit. Dat is iets dat we niet moeten 

willen, maar dat nu toch gewoon mogelijk is. 

Als politicus verzet ik mij daartegen.

Als u nu na de hoorzitting uw vinger heeft 

weten te leggen op de criteria aan de hand 

waarvan de vraag kan worden beantwoord 

of er sprake is van uitwassen, wat is dan uw 

vervolgplan?

Dan moet dat zijn vertaling vinden in 

wetgeving. Eerst zullen we de minister 

vragen om een positie in te nemen. Doet hij 

dat niet, dan is er vervolgens de 

mogelijkheid van een initiatief-wetsvoor-

stel. En zoals u weet moet zo’n voorstel in 

onze democratie een Kamermeerderheid 

krijgen. De VVD zit er weer anders in dan 

wij. Toch verwacht ik niet dat het zo heel 

' NIET ALLEEN HET  BELANG  
VAN DE AANDEEL HOUDER  
MAG LEIDEND ZIJN'

Voor een diepgaander beeld van de regelgeving  

in Duitsland, zie http://blogs.dlapiper.com/ 

derestructuring/category/events/ 

MARNIX HOLTZER
Marnix Holtzer is advocaat  
bij DLA Piper Nederland.  
(marnix.holtzer@dlapiper.com). 
In 2014 promoveerde hij op 
het proefschrift 'De invloed van 
werknemers op de strategie van 
de vennootschap' aan de Rijks-
universiteit Groningen.

moeilijk zal worden om een meerderheid te 

vinden. Het is wel duidelijk genoeg dat de 

excessen die we recent rond Estro en V&D 

hebben gezien, onwenselijk zijn. Ik ben ook 

niet pessimistisch over een zeker 

zelfreinigend vermogen van de sector. Als ik 

bijvoorbeeld een parallel trek met het 

onderwerp kwaliteitsbevordering van de 

accountancy, dan wijs ik erop dat we uit die 

sector een lijst hebben gekregen met 58 

verbeteringsvoorstellen. Dus als het daar 

wel kan, dan zie ik niet in waarom zoiets 

niet ook in de private equity zou kunnen. Ik 

heb zelden zoveel steun in de vorm van 

mails en anderszins gehad als bij de 

aankondiging van dit initiatief. Dus dat 

wijst erop dat er draagvlak is om nu echt 

meters te maken bij het bestrijden van 

excessen. 



ANALYSE

DOOR: Jasper Berkenbosch, 
Anoek de Greef en 

Dieuwertje de Leeuw

IN NOOD 
COMMISSARIS BIJ 
      EEN VENNOOTSCHAP

tieve houding: informatie die noodzakelijk 

is voor goed toezicht maar niet verschaft 

wordt, zal ‘gehaald’ moeten worden. De raad 

van commissarissen is er zelf voor verant-

woordelijk dat hij voldoende expertise heeft 

om financieringsvraagstukken te kunnen 

doorgronden.

Bij onbehoorlijk toezicht op financiële 

vraagstukken of onvoldoende financiële 

expertise binnen de raad van commissaris-

sen kunnen commissarissen door de rechter 

op de vingers worden getikt. Een commis-

saris kan aansprakelijk worden gehouden 

voor het handelen van de vennootschap 

indien hem een persoonlijk ernstig verwijt 

treft. Dit is het geval wanneer geen redelijk 

denkend commissaris in soortgelijke om-

standigheden op deze wijze gehandeld (of 

juist niet gehandeld) zou hebben.

Commissarissen zullen al het noodzakelijke 

willen doen om een crisis of faillissement 

te voorkomen. De kunst is te reageren 

op veranderingen in markten die zich 

razendsnel ontwikkelen. Hoe zorgt de raad 

van commissarissen ervoor dat de finan-

cieringsstructuur van een onderneming 

tegelijkertijd voldoende flexibel én robuust 

is om crisissituaties te voorkomen? Welke 

middelen heeft de raad van commissarissen 

om bestuurders te bewegen financieel beleid 

te wijzigen? En wat kan de raad doen wan-

neer een noodzakelijke herstructurering 

wordt geblokkeerd door een tegenwerkende 

aandeelhouder?

TAAK VAN DE COMMISSARIS
Dat toezicht op de financieringsstruc-

tuur, het financieel strategisch beleid en 

de financiële risico- en controlebeheersing 

van een vennootschap tot de taken van de 

raad van commissarissen behoort, staat 

buiten kijf. De raad van commissarissen 

zal er op moeten toezien dat hij voldoende 

informatie verkrijgt van de bestuurders om 

deze taak uit te voeren. Daarbij past een ac-

De afgelopen jaren kwamen veel ondernemingen in zwaar 
weer terecht. Kwam dit door de crisis? De online concurrentie? 
Of door verouderde strategieën en concepten? Vooral in de 
retailbranche gingen veel ondernemingen failliet. U kent de 
voorbeelden van Halfords, Schoenenreus, Siebel en Mexx. 
V&D weet voorlopig de dans nog te ontspringen.

WAT IS BEHOORLIJK TOEZICHT?
Vanzelfsprekend verschilt het per vennoot-

schap en per situatie hoe de financiering 

het beste georganiseerd of gereorganiseerd 

kan worden. Een pasklare instructie voor 

toezicht daarop bestaat dan ook niet. Wel is 

er een aantal algemene aandachtspunten.

Het is raadzaam om de werkwijzen die 

moeten worden gevolgd bij het toezichthou-

den vast te leggen in reglementen, deze 

reglementen na te leven en daarvan verslag 

te doen. Zeker besluiten en goedkeuringen 

van de raad van commissarissen inzake 

materiële financieringsvraagstukken vragen 

om gedegen documentatie. 

Wat betreft het toezicht op de financiële 

positie en de financieringsstructuren van de 

vennootschap zullen de financiële rappor-

tages de raad van commissarissen veelal een 

eerste houvast moeten bieden. Indien cijfers 

uitblijven, met substantiële vertraging 

worden aangeleverd of onverwacht tegen-

vallen, moet dit de raad van commissarissen 

alarmeren.

Ook markt- en brancheontwikkelingen kun-

nen de commissaris aanleiding geven om 

toezicht te laten toenemen of aan te dringen 

op wijzigingen in de financiering of strate-

COMMISSARISSEN MOETEN ZELF 
VOORZIEN IN EXPERTISE OVER  
FINANCIERINGSVRAAGSTUKKEN 
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JASPER BERKENBOSCH, ANOEK DE GREEF 
EN DIEUWERTJE DE LEEUW
Jasper Berkenbosch, Anoek de Greef en Dieuwertje de Leeuw zijn advocaat bij DLA Piper 
Nederland (jasper.berkenbosch@dlapiper.com,Anoek.deGreef@dlapiper.com,  
dieuwertje.deleeuw@dlapiper.com. Jasper en Anoek zijn gespecialiseerd in het insolventie-
recht en adviseren bedrijven die verkeren in ,critical distress,. Jasper is bovendien praktijk-
groepvoorzitter van de Restructuring groep op het kantoor in Amsterdam. Dieuwertje is 
werkzaam binnen de praktijkgroep Litigation & Regulatory en procedeert voor banken, 
bedrijven en bestuurders over �nancieringen, insolventie, bestuurdersaansprakelijkheid en 
ondernemingsrechtelijke geschillen.

gie. Hierbij kan in elk geval gedacht worden 

aan rente- en geldwaardeontwikkelingen, 

de branche- of marktconjunctuur, nieuwe 

technologieën en nieuwe concurrerende (on-

line)concepten. U herinnert zich wellicht de 

diverse boekwinkels die door de afname in 

vraag naar boeken en het gemak van online 

bestellen bij een concurrerend bedrijf in de 

financiële problemen terechtkwamen. De 

vraag naar boeken is afgenomen, en wie toch 

een boek nodig heeft, kan dat heel eenvou-

dig online bestellen vanuit zijn luie stoel. 

Een bijzonder aandachtspunt is het zoge-

heten peilmoment, het moment waarop de 

vennootschap niet veel langer de middelen 

heeft om haar bestaande en/of toekomstige 

schuldeisers te kunnen voldoen. Het nade-

ren van dit moment kan worden afgeleid 

uit de verschillende financiële ratio's, zoals 

solvabiliteit en liquiditeit. 

Van de raad van commissarissen wordt 

verwacht dat dit moment niet als verras-

sing komt. De raad van commissarissen 

dient zich immers continu af te vragen of 

het gevoerde financiële beleid nog steeds 

past bij de activiteiten, de structuur en de 

omgeving van de onderneming. Indien toch 

een peilmoment in zicht komt, zal de raad 

van commissarissen zich moeten verzekeren 

dat de strategie nog voldoende reden geeft 

te geloven in de continuïteit van de ven-

nootschap, een eventuele herfinanciering 

passend is en geen van de schuldeisers door 

deze keuzes onevenredig wordt benadeeld. 

De raad doet er goed aan om bij ingrijpende 

wijzigingen in de financiering, of in het 

geval van financiële crisis binnen de ven-

nootschap, toe te zien op het voldoen aan de 

informatieverplichtingen en de voorwaar-

den van de aansprakelijkheidsverzekering 

voor de bestuurders en commissarissen. De 

verplichting om de verzekeraar te informe-

ren, zal doorgaans bestaan indien het risico 

op een faillissement (materieel) toeneemt 

en/of de vennootschappelijke structuur van 

de verzekerde of gelieerde onderneming 

aanzienlijk wijzigt.

NOODMAATREGELEN
Als de raad van commissarissen daar reden 

toe heeft, zal hij het toezicht op het financiële 

beleid moeten intensiveren. Om dit goed te 

kunnen doen, zal het bestuur waar nodig 

aanvullende informatie moeten aanleveren of 

zal de raad van commissarissen zich door een 

extern adviseur moeten laten voorlichten. 

De raad van commissarissen zal in eerste 

instantie in goed overleg met het bestuur 

proberen te komen tot het nemen van 

noodzakelijke maatregelen. De raad zal 

het uitvoeren van deze maatregelen ook 

moeten monitoren. Het kan voorkomen dat 

het bestuur en de raad het niet eens kunnen 

worden over de te nemen maatregelen, dat 

de gemaakte afspraken niet worden nageko-

men of dat juist een aandeelhouder dwars-

ligt bij de uitvoering van de noodzakelijke 

maatregelen.

Hoewel de raad van commissarissen niet op 

de stoel van de bestuurders of aandeelhou-

ders mag gaan zitten, hoeft de raad niet te 
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blijven toekijken als hij meent dat het mis-

gaat. De wetgever geeft de raad van commis-

sarissen verschillende handvatten om een 

impasse te doorbreken of besluiten te force-

ren. Zo kan de raad van commissarissen een 

bestuurder schorsen of ontslaan en de aan-

deelhoudersvergadering bijeenroepen om 

bepaalde besluiten te forceren of juist tegen 

te houden. Daarnaast kan hij voor sommige 

besluiten goedkeuring onthouden. Juist bij 

besluiten met een grote financiële impact of 

bij besluiten die de financieringsstructuren 

ingrijpend wijzigen, komt de raad van com-

missarissen (en/of de aandeelhoudersverga-

dering) een goedkeuringsrecht toe.

De bevoegdheden van de raad van commis-

sarissen richten zich veelal op het bestuur. 

Wanneer een financiële herstructurering 

dreigt te mislukken omdat een aandeelhou-

der niet de noodzakelijke medewerking 

verleent, hoeft de raad van commissarissen 

niet met zijn rug tegen de muur toe te zien 

hoe de vennootschap afstevent op een fail-

lissement. 

Een voorbeeld uit de praktijk is het scenario 

waarbij het bestuur en de raad van commissa-

rissen het kapitaal van de vennootschap willen 

versterken door de uitgifte van aandelen (de 

zogenoemde ‘noodzaakfinanciering’), maar de 

meerderheidsaandeelhouder – wiens belang 

hiermee verwatert – dit niet ziet zitten. Het 

besluit kan daardoor niet genomen worden. 

Bij zo'n impasse kan de vennootschap – ver-

tegenwoordigd door de raad van commissa-

rissen – de Ondernemingskamer verzoeken 

om een enquêteprocedure te starten. De 

Ondernemingskamer is hiertoe bereid wan-

neer er sprake is van gegronde redenen om 

te twijfelen aan een juist beleid of een juiste 

gang van zaken bij de vennootschap.

Daarbij kan de Ondernemingskamer onder 

bepaalde voorwaarden een onmiddellijke 

voorziening tre�en. Dit kan op zeer korte 

termijn, en de gevolgen kunnen ingrijpend 

zijn: zo kan de Ondernemingskamer bepa-

len dat er voorbijgegaan kan worden aan 

statutaire bepalingen en afspraken tussen 

aandeelhouders, zoals vetorechten en voor-

keursrechten. Ook kan worden bepaald dat 

de raad van commissarissen, in plaats van de 

algemene vergadering van aandeelhouders, 

bevoegd wordt om een besluit te nemen. 

Voor ophe�ng van de blokkade van een nood-

zaakfinanciering op deze wijze, dient voldaan 

te zijn aan drie voorwaarden. Allereerst moet 

er sprake zijn van financiële nood die het 

voortbestaan van de vennootschap in gevaar 

brengt. Ten tweede dient er sprake te zijn van 

een impasse in de besluitvorming binnen de 

vennootschap. Ten slotte dient er geen reëel 

uitzicht te zijn op financiering via een andere 

bron dan door uitgifte van aandelen. 

' BESLUITEN EN 
GOEDKEURINGEN 
VRAGEN OM 
GEDEGEN 
DOCUMENTATIE' 

De commissarissen van Inter Access Groep 

bereikten met een gang naar de Onderne-

mingskamer aldus dat het kapitaal kon 

worden versterkt door uitgifte van aandelen, 

ook al betekende dit verwatering van het 

meerderheidsbelang van een dwarsliggende 

aandeelhouder. Het belang van deze voorma-

lig grootaandeelhouder daalde van 60% naar 

12%, terwijl het belang van Rabo Participaties 

in Inter Access juist steeg van 30% naar 86%. 

De commissarissen hebben zo in potentie 

een krachtig wapen in handen om een finan-

ciële herstructurering alsnog doorgang te la-

ten vinden. Keerzijde hiervan is dat dit door-

gaans een onderzoek naar de vennootschap 

zelf in werking stelt. Daarbij blijven ook de 

commissarissen zelf niet buiten schot: bij 

de beoordeling van de vraag of sprake is van 

wanbeleid mag de Ondernemingskamer 

zich ook buigen over het functioneren van 

de individuele commissarissen. 

CONCLUSIE: DAN MAAR OPSTAPPEN?
Bij financiële nood van de onderneming 

heeft de raad van commissarissen verschil-

lende middelen om het bestuur af te rem-

men of een aandeelhouder te dwingen tot 

medewerking. Indien al deze middelen geen 

soelaas bieden, rest de raad van commissaris-

sen of een individuele commissaris weinig 

anders dan opstappen. Slechts in uitzonde-

ringsgevallen zal het voor een commissaris 

niet mogelijk zijn om op te stappen. Indien 

de continuïteit van de vennootschap meer 

geschaad wordt door het opstappen dan 

door aanblijven, kan ook echter opstappen 

onzorgvuldig zijn. 

De verantwoordelijkheid van de 

commissaris is groter geworden naarmate 

financieringsstructuren complexer zijn 

geworden en markten zich sneller 

ontwikkelen. In het Het Financieele Dagblad 

werd eind november vorig jaar dan ook 

terecht opgemerkt: “Weinig banen zijn in 

korte tijd zo ingrijpend gewijzigd als die 

van de commissaris. In amper tien jaar tijd is 

het profiel fundamenteel gewijzigd van 

goedwillend adviseur van het bestuur in dat 

van een veeleisende functionaris met een 

takenpakket vol ogenschijnlijke 

tegenstrijdigheden.” 
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AB VAN DER TOUW 
WIE: Ab van der Touw, CEO van Siemens Nederland, 
verder onder meer lid dagelijks bestuur VNO-NCW, 
voorzitter Duits-Nederlandse Handelskamer, 
commissaris Deloitte, vice-voorzitter Vereniging 
FME/CWM, bestuurslid Platform Bèta Techniek, 
lid Platform #Onderwijs2032 en lid Strategische 
Adviesraad TNO Energie
NEVENFUNCTIE: voorzitter dagelijks bestuur 
Nederlandse Bachvereniging 



Door: Gwen van Loon
foto's: Hans Vissers

Al veertig jaar lang bezoekt Ab van 
der Touw met vrienden uit zijn 
studietijd op Goede Vrijdag de 
Matthäus-Passion in de Grote Kerk 
in Naarden. Dit concert wordt 
uitgevoerd door de Nederlandse 
Bachvereniging. Hoe mooi is het dan, 
om als liefhebber als bestuurslid te 
worden gevraagd? Sinds 1 december 
is hij zelfs voorzitter van het 
dagelijks bestuur.

nevenfunctie
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en de vereniging een 
prachtig instituut’

Bestuursvoorzitter Ab van der Touw van Siemens Nederland

‘ Bach is een 
oude liefde

Van der Touw begon veertig jaar geleden achterin de 

kerk, deze editie mocht hij vooraan zitten. “Het voelt als 

Mozes die veertig jaar door de woestijn heeft gezworven”, 

zegt hij met gevoel voor humor. Zijn vrienden zitten op 

Goede Vrijdag verspreid door de kerk, maar tussendoor 

picknicken ze bij de stadsmuur. “Weer of geen weer. Dat 

doen we vanaf het begin. Hadden we als studenten mis-

schien niet genoeg budget, nu is het gewoon een mooie 

traditie. Je weet precies wie wat meeneemt.”

De bestuursvoorzitter van Siemens Nederland is inmid-

dels al dertig jaar vriend van de Nederlandse Bachver-

eniging. Dat hij hier nu voorzitter van het dagelijks 

bestuur is, voelt heel speciaal. “Bach is een oude liefde en 

de vereniging een prachtig instituut dat een geweldige, 

maar ook gekke Nederlandse traditie in stand houdt en 

tegelijkertijd met zijn tijd meegaat.”

Mandje leger Maken
“Ik had net tegen mijn secretaresse gezegd dat het 

misschien tijd was om iets minder bestuursfuncties te 

ambiëren en het mandje met nevenfuncties iets leger 

te maken, toen deze vraag voorbij kwam. Ze keek me 

streng aan, maar daar kon ik echt geen nee tegen zeg-

gen.” Hij had conform die afspraak wel net zijn afscheid 

aangekondigd bij het bestuur van het Nederlands Dans-

theater in Den Haag.

Zijn bestuursfunctie bij de Bachvereniging omschrijft 

hij als een mooi samenspel tussen de verschillende 

disciplines binnen de vereniging: met de artistieke lei-

ding, het algemeen en dagelijks bestuur, maar ook met 

de besturen van de Stichting Vrienden en de Stichting 

Ondersteuning. De laatste onderhoudt contacten met 

bedrijfssponsoren. “In die besturen zitten veel goede 

bekenden, die vaak ook zakenrelaties zijn. Dat is leuk, 

maar vooral nuttig. Zeker in een tijd dat sponsoring 

minder vanzelfsprekend is sinds de crisis van 2008.”

all of Bach
“We hebben geboft dat we in staat zijn geweest genoeg 

geld op te halen voor de start van een project dat nu 

loopt: All of Bach. Daarin zetten we elke week gratis een 

nieuw muziekstuk online dat is opgenomen en uitge-

voerd door het ensemble, al dan niet met ingehuurde 

solisten en gastdirigenten. Uiteindelijk willen we alle 
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‘ DE UITVOERING VAN DE 
MATTHÄUS-PASSION IS  
ALTIJD HET HOOGTEPUNT 
VAN HET JAAR’ 

werken van Bach op deze manier presenteren en doen 

we de opnames zo veel mogelijk op passende plekken: 

cantates in kerken en kamermuziek in huiskamers. 

Onze artistiek leider Jos van Veldhoven is een topper en 

zeer bekend in het veld. Daardoor weet hij altijd mensen 

te vinden die graag meewerken aan deze producties.”

Van der Touw geniet van het enthousiasme waarmee de 

musici werken. “Eigenlijk zijn de repetities bij wijze van 

spreken nog leuker dan de uitvoeringen. Dan krijg je 

zicht op de discussie hoe ze een stuk willen uitvoeren. Je 

krijgt ook een beter gevoel bij de wereld van de musici 

die stuk voor stuk kleine zelfstandigen zijn en daarom 

vaak ook muziekles geven en aan andere gezelschappen 

zijn verbonden.”

SPONSOREN
Van der Touw nam het stokje na veertien jaar over van 

Aart van Bochove die All of Bach mede had geïnitieerd. 

“Mijn taak is het om dit project te continueren. Dat is 

een grote uitdaging, omdat het veel tijd kost en ook 

kostbaar is. De eerste periode van drie jaar is gedekt. 

We moeten dus op tijd op zoek naar sponsoren voor de 

etappes daarna. Wat bemoedigend is, is dat de website 

goed bezocht wordt. We willen die zo snel mogelijk ook 

internationaal bekend maken.”

“De website van All of Bach is al wel Engelstalig. We 

bekijken momenteel of het ook mogelijk is opnames 

in het buitenland te maken om het draagvlak en de be-

kendheid te vergroten en zo wellicht ook geldschieters 

van buiten Nederland aan te trekken.” Die zoektocht 

staat ook in het licht van een uitbundige viering van het 

100-jarig jubileum dat voor 2021 is voorzien. Daar laat 

de Nederlandse Bachvereniging haar gedachten al voor-

zichtig over gaan. Daarmee geeft Van der Touw alvast 

aan dat dat eeuwfeest niet ongemerkt voorbij zal gaan.

INTERPRETATIE
Hoewel er zo’n zestig concerten per jaar zijn, is de 

uitvoering van de Matthäus-Passion altijd het hoogtepunt 

van het jaar waar ook altijd prominente gasten zoals 

leden van het kabinet op af komen. “Omdat Bach nooit 

aanwijzingen heeft gegeven over hoe een stuk moet 

worden uitgevoerd, komt het altijd aan op interpretatie. 

Zodoende heb je ook elk jaar de gelegenheid om een ver-

rassende uitvoering neer te zetten, met grote of kleine 

koren, met een jongenskoor of met solisten.”

“De uitdaging voor de komende tijd zit erin dat we als 

bestuur ons artistieke doel – topuitvoeringen met een 

kleine kern muzikanten – zo goed mogelijk ondersteu-

nen met marketing, het aantrekken van nieuw publiek, 

het vergroten van de bekendheid en het zorgen voor 

continuïteit in de financiering om onze plannen te kun-

nen realiseren. We willen uiteindelijk bereiken dat zo 

veel mogelijk mensen kunnen genieten van de mooie 

muziek die Bach heeft achtergelaten.”

Om zo veel mogelijk van live-uitvoeringen te genieten, 

bezoekt Van der Touw niet alleen de uitvoeringen van de 

Nederlandse Bachvereniging, maar ook optredens van 

het Haagse Bachensemble. Dat organiseert regelmatig 

cantatediensten in de Haagse Kloosterkerk waar hij zelf 

vroeger heel actief was. “Ook het Weihnachtsoratorium dat 

zij jaarlijks opvoeren, is fantastisch.”

EXPERIMENTEN
Om nieuw publiek aan te trekken, is de Bachvereniging 

ook in voor experimenten als educatieve projecten. Dat 

past goed bij Van der Touw die zichzelf ook graag inzet 

voor onderwijs en zijn carrière ooit begon als leraar klas-

sieke talen. Sinds kort is hij lid van het Platform #On-

derwijs 2032 waarin onder leiding van Paul Schnabel 
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Al meer dan negentig jaar brengt de Nederlandse Bach-
vereniging het publiek dichter bij Bach. Het begint al-
lemaal in 1921 met het plan om Bachs Matthäus-Passion 
uit te voeren in de Grote Kerk in Naarden. De keuze voor 
een kerk was bewust om tegenhang te geven aan de uit-
voeringen van Willem Mengelberg in het Concertgebouw. 
Nog steeds voert het ensemble jaarlijks de Matthäus-
Passion uit in de Grote Kerk in Naarden. Per seizoen zijn er 
zo’n zestig concerten door heel Nederland. Het ensemble 
was te gast in verschillende Europese steden en er waren 
concertreizen naar de Verenigde Staten en Japan.

In de loop der jaren is de Bachvereniging uitgegroeid tot 
een toonaangevend ensemble met een flexibele kern. 
Met zijn innovatieve programmakeuzes en gedegen 
onderzoek werpt artistiek leider Jos van Veldhoven tel-
kens nieuw licht op het werk van Bach en tijdgenoten. De 
artistiek leider en het ensemble worden vaak geprezen 
om de eigenzinnig samengestelde programma’s die een 
verfrissend beeld geven van de muziek uit de zeventiende 
en achttiende eeuw. 

De Bachvereniging hecht groot belang aan educatie. 
Elk jaar bezoeken veel scholen een van de Matthäus-
concerten in het kader van het educatieve project ‘Oog in 
oog met de Matthäus-Passion’. In samenwerking met de 
Rabobank is in 2012 een succesvol project voor middel-
bare scholieren ontwikkeld: Beats by Bach. Zo raakt het 
publiek van de toekomst betrokken. In seizoen 2013-2014 
is de Bachvereniging begonnen met All of Bach. Alle 
werken van Bach worden uitgevoerd en opgenomen. Elke 
vrijdag verschijnt op de website www.allofbach.com een 
nieuwe opname online.

NederlaNdse  
BachvereNigiNg

de commissaris        31

(oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau) 

wordt nagedacht over het toekomstige onderwijs: wat 

moeten kinderen kennen en kunnen. Daarnaast is hij 

ook lid van het Platform Bèta Techniek om meer bèta-

studenten uit te laten stromen. Binnen Siemens zelf is 

er ook aandacht voor nieuwe vormen van onderwijzen. 

Zo zijn twee mts-studenten vanuit Den Haag voor twee 

jaar uitgezonden naar Berlijn om leren en werken te 

combineren. “Feitelijke kennis veroudert snel. Je hebt 

het meest aan een brede basis en het aanleren van com-

petenties. Met alleen theoretische kennis red je het niet, 

dus daar moet je ook niet te lang op voortborduren in 

het onderwijs”, zo is zijn stellige overtuiging.

Repetities
‘Hands on’ en middenin de maatschappij, is dus het 

motto van Van der Touw. In het bedrijfsleven en ook bij 

deze nevenfunctie. “We vergaderen zo’n acht keer per 

jaar een halve dag, ik ben natuurlijk bij de uitvoeringen, 

dan gaat mijn vrouw graag mee. En het bijwonen van  

repetities vind ik een voorrecht van deze bestuurs-

functie. Daarnaast is er een aantal speciale bijeenkom-

sten in het kader van All of Bach. Maar de meeste  

bijeenkomsten zijn in de avonduren en de weekenden, 

dus met de belasting valt het reuze mee. Ik verwacht 

hier ook geen spoedbijeenkomsten of crisisoverleg, 

zoals je als commissaris in het bedrijfsleven  uiteraard 

wel kan overkomen.” 



LINKEDIN GROUP DE COMMISSARIS
Deze netwerkgroep op LinkedIn heeft als doel de lezer van 
het blad de commissaris een online platform te bieden. U kunt 
input geven voor een volgende editie van de commissaris, 
maar ook een discussie starten over een eerder besproken 
onderwerp of vragen stellen. 

Ga vanuit uw LinkedIn-pagina naar ‘Groups’ en dan naar 
‘Groups Directory’. Toets ‘de commissaris’ in onder ‘search’ 
en ga naar de juiste groep. Klik op ‘join group’.
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