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voorwoord

O p de een of andere manier blijven uitspraken van minis-

ter-presidenten vooral in het publieke geheugen hangen 

als ze taalkundig niet helemaal kloppen. Zo deed Wim 

Kok indertijd de gedenkwaardige uitspraak over ‘exhibitionis-

tische zelfverrijking’. En teneinde de dreigende polarisatie in 

de samenleving te bezweren waarschuwt Jan-Peter Balkenende 

regelmatig tegen een gevoel van ‘wij tegen zij’. Je zou kunnen 

zeggen dat die notie van wij tegen hen in zekere zin ook het 

Leitmotiv is van dit nieuwe nummer van de commissaris. Zo 

kan het wij-gevoel van commissarissen collectief worden bevor-

derd door nieuwe dreigingen waaraan zij worden blootgesteld. 

Die dreiging kan komen van vele kanten, bijvoorbeeld uit de 

samenleving, wanneer zij in faillissement worden gedagvaard 

door de curator (zie Jos Wouters over de CETECO-uitspraak 

op pag. 19) of van de wetgever (zie bijdrage Martijn van Wanroij  

op pag. 31). Een wij-gevoel is ook sterk aan de orde bij bouwbe-

drijf BAM, waar blijkens het interview met bestuursvoorzitter 

van Oosten (pag. 22) bij een acquisitie het woord ‘overname’ 

niet wordt gebezigd uit respect voor de overgenomen partij 

En dan de beloning van commissarissen: is daar nu wel of niet 

sprake van (overdreven) zelfverrijking? En ligt dat anders als 

de beloning van commissarissen bijvoorbeeld deels in stock 

options geschiedt? Steekt dan het gevaar van belangenverstren-

geling de kop op, zoals sommigen  hebben betoogd onder meer 

naar aanleiding van de forse uitbreiding door Ad Scheepbou-

wer van diens belang in KPN? Over geld gesproken: waar geld 

over is, kan men kennelijk met minder toe en waar geld te kort 

komt, moet er kennelijk geld bij. Zie daarover het interview 

met Wolters Kluwer CFO Boudewijn Beerkens (pag. 28) die in 

zijn nevenfunctie als regent van het Roomsch Catholijk Oude 

Armenkantoor deze stelregel volgt. De vraag is of het wij-ge-

voel tussen commissarissen en bestuurders vergroot wordt 

door het wetsvoorstel dat regels geeft voor de one tier board in 

Nederlandse verhoudingen. Hoewel ‘wij tegen zij’ al niet het 

leidende beginsel was van het dualistische two tier systeem, 

bleek er in de praktijk behoefte aan een op Angelsaksische 

leest geschoeid one tier model. Peij (pag. 12) schrijft dat het one 

tier model met Rijnlands sausje werkelijk tegemoet komt aan 

de behoeften van de Nederlandse bestuurders. Maar er is meer. 

De voorgestelde wetswijziging beoogt de gewraakte zelfver-

rijking tegen te gaan door te bepalen dat bestuurders zich 

moeten onthouden van besluitvorming over een onderwerp 

waarbij zij een tegenstrijdig (eigen) belang hebben. Dit kan 

vérstrekkende gevolgen hebben in bijvoorbeeld overnamesitu-

aties. Denk aan een eventuele verkoop van KPN of aan recente 

situaties als ABN Amro en Numico. Eigen belang kan in zo’ n 

geval verblinden, aldus de wetgever. 

Hoewel ten slotte het laatste woord nog niet is gezegd over 

het instellen van een wettelijk verplicht vrouwenquotum, is 

de vrouw dan wel het vrouwelijke inmiddels bezig aan een 

opmars in de samenleving. In dit kader wordt wel gesteld (door 

bijvoorbeeld Jan Latten, demograaf bij het CBS) dat vrouwen 

belangrijker worden om de boel bij elkaar te houden. Je zou 

zelfs kunnen zeggen dat onder invloed van het vrouwelijke, in 

organisaties meer aandacht wordt besteed aan een “wij-gevoel”. 

Hoe het Fortis Bank Nederland is vergaan na de benoeming 

van drie vrouwelijke commissarissen, wordt uit de doeken 

gedaan in het artikel van Yvonne Zonderop (pag. 4). Te hopen is 

dat het voorbeeld van Fortis doet volgen.<

Redactie de commissaris

‘Wij tegen zij’

�    de commissaris   

inhoud

dLA Piper biedt hoogwaardige juridische dienstverlening voor haar Nederlandse en buitenlandse cliënten. ruim 
220 mensen, waaronder meer dan 100 advocaten, (kandidaat-) notarissen en belastingadviseurs zetten zich 
dagelijks in. dLA Piper Nederland maakt integraal deel uit van de internationale dLA Piper-organisatie met ruim 
6000 medewerkers, werkzaam in 25 landen. dLA Piper is gevestigd in alle belangrijke steden in Europa, het 
Midden-oosten, Azië en de Verenigde Staten. In het kantoor Amsterdam legt een uit advocaten en notarissen 
samengesteld Boardroom-team zich toe op maatwerkadvisering aan bestuurders en commissarissen.

de commissaris is een magazine dat zich 
richt op commissarissen van genoteerde 
en niet-genoteerde ondernemingen, 
bestuurders, bedrijfsjuristen en andere 
geïnteresseerden. de commissaris beoogt 
achtergrond en verdieping te geven op 
het gebied van corporate governance en 
verwante onderwerpen. de inhoud van de 
commissaris kan niet worden opgevat als 
juridisch advies.

Redactie:
Aston Goad, advocaat
aston.goad@dlapiper.com

Léon Korsten, advocaat
leon.korsten@dlapiper.com

Ellen Soerjatin, advocaat
ellen.soerjatin@dlapiper.com

Sander wiggers, notaris
sander.wiggers@dlapiper.com

Erik van Zadelhof, redactiesecretaris
erik.vanzadelhof@dlapiper.com

Redactionele ondersteuning:
www.redactiepartners.nl 
robert Giebels
Gwen van Loon
Yvonne Zonderop

Adres:
dLA Piper Nederland NV
Amstelveenseweg 638
1081 JJ Amsterdam

Postbus 75258
1070 AG Amsterdam
Tel: 020 541 98888
Fax: 020 541 9999
www.dlapiper.com

Stuur voor een kosteloos 
abonnement een e-mail aan:
decommissaris@dlapiper.com

CoLoFoN

Eenlaagse board
heeft de toekomst

De vrouwen 
van Fortis 

4

12

3

4

10  

12

18

19

22

28

30

31

Wij tegen zij

De vrouwen van Fortis
Yvonne Zonderop

Structuur en zorg in 
het venootschapsrecht
L. Timmerman

Toekomst aan de
eenlaagse board
Stefan C. Peij

Commissarissencommotie

Commissarissen van Ceteco 
aansprakelijk
Jos wouters

Interview bestuursvoorzitter Van Oosten

Schrap het woord ‘overname’ 
en spreek altijd over ‘wij’
robert Giebels

Nevenfunctie CFO Boudewijn Beerkens

Regent voor de armen
Gwen van Loon

Wijziging Mededingingswet: 
aangescherpt boetebeleid NMa
Martijn van wanroij

Keep your eye on the money.... 
and the formalities
Sander wiggers

de commissaris    �

Aston Goad Léon Korsten Ellen Soerjatin Sander wiggers Erik van Zadelhof



fortisvrouwen

Fortis Bank Nederland baarde onlangs opzien 
met de benoeming van drie externe, vrou-
welijke commissarissen in één klap. Het 
was volgens de betrokkenen niet zozeer de 
intentie als wel de uitkomst van een gestaag, 
langdurig proces, waarin alle partijen won-
derwel samenwerkten. 

fortis

A ls een vrouw toetreedt tot een raad van commis-

sarissen haalt dat vaak de personaliarubriek van 

de krant. Daardoor kan de indruk ontstaan dat 

het aantal vrouwelijke toezichthouders  hand over hand 

toeneemt. De praktijk is evenwel anders, zeggen mensen 

die er verstand van hebben. Het aantal vrouwelijke com-

missarissen schommelt al jaren rond de zeven á negen  

procent. Discussies over de wenselijkheid van quota, zoals 

onlangs nog bepleit door FNV-voorzitter Agnes Jonge-

rius, doen daar vooralsnog weinig aan af.

Des te opmerkelijker was het bericht begin februari 2008 

dat Fortis Bank Nederland met ingang van januari van 

dit jaar drie nieuwe, vrouwelijke commissarissen verwel-

komt. De drie zijn benoemd op voordracht van de on-

dernemingsraad en komen alle van buiten de bank. Het 

betreft Mr. Inge Brakman, voorzitter van het Commissa-

riaat voor de Media, Ada van der Veer – Vergeer, onafhan-

kelijk boardroom consultant met ruime bestuurderser-

varing in de bancaire wereld en Prof. Hélène Vletter – van 

Dort, hoogleraar bank- en effectenrecht aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam. Het bankentrio, zoals sommigen 

niet konden nalaten hen te noemen, bezet een derde van 

de zetels in de raad van commissarissen. De overige leden 

zijn op een na bestuurders van Fortis, die qualitate qua 

een toezichthoudende rol vervullen. Daarnaast is Joop 

Feilzer lid van het gezelschap. Hij is weliswaar extern 

commissaris, maar Feilzer bekleedde voorheen diverse 

bestuursfuncties bij Fortis, waaronder het voorzitterschap 

van dezelfde raad van commissarissen waarvan hij nu 

extern lid is. Hij kan bezwaarlijk als outsider gelden.

Blik van buiten 
Je zou denken dat de benoeming van drie vrouwelijke 

buitenstaanders als toezichthouder op de bank de nodige 

reacties oproept. En inderdaad, in de buitenwereld was 

het bericht overal te lezen en lag de naam van Fortis op 

menig lip. Maar intern bleef het opmerkelijk stil, vertelt 

▲

Door: Yvonne Zonderop
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Hoogleraren voegen een 
eigen invalshoek toe

‘‘natuurlijk willen wij vrouwelijk 
talent zichtbaar maken’’

fortisvrouwen

Van boven
naar beneden:  
Ada van der veer-

vergeer, Hélène 

vletter-van Dort, 

Inge Brakman. 

▲
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Tim op ten Noort, voorzitter van de ondernemings-

raad. Het aantal reacties, zowel positief als negatief, 

viel hem zelfs een beetje tegen. ‘‘Uit Brussel kreeg ik 

één mail van een verheugde mevrouw van de HR-afde-

ling. Daar bleef het bij.’’

Dat neemt niet weg dat Op ten Noort zeer tevreden is 

over deze uitkomst. ‘‘Laat ik helder zijn; het was zeker 

niet op voorhand de bedoeling uitsluitend vrouwen te 

benoemen’’, vertelt hij. ‘‘Waar het ons vooral om ging, 

waren kandidaten met een frisse blik. Veel leden van de 

raad van commissarissen van Fortis Bank Nederland zijn 

lid uit hoofde van hun functie. Het zijn hoge, belangrijke 

heren die praten in codes en afkortingen. Wij wilden 

deskundigheid op het gebied van human relations. En we 

wilden een blik van buiten. Met de benoeming van deze 

drie dames is dat volgens mij uitstekend gelukt.’’

De zoektocht naar die frisse blik begon alweer drie jaar 

geleden, toen zowel de ondernemingsraad als Fortis Bank 

Nederland nog een andere voorzitter hadden. De nieuwe 

structuurwet had zojuist bepaald dat de ondernemings-

raad voortaan een derde van het aantal commissarissen 

zou voordragen. In plaats van twee mocht men drie kan-

didaten aanbrengen. Daar kwam nog eens een vacature 

bovenop, zodat de ondernemingsraad plotseling voor de 

taak stond vier nieuwe toezichthouders te vinden en voor 

te dragen. 

Zoals die dingen gaan, stelde de ondernemingsraad 

eerst zijn eigen verlanglijstje op, de zogeheten longlist. 

De helft op de lijst was man, de andere helft vrouw. De 

ondernemingsraadsleden benaderden zelf een aan-

tal kandidaten, maar het resultaat was niet geweldig. 

Kandidaten vielen af, waren niet beschikbaar of hadden 

geen belangstelling. Toen ze hun bevindingen bespra-

ken met Kees Beuving, de toenmalige voorzitter van de 

raad van bestuur, zei deze: neem eens contact op met 

Bercan Günel, zij kan je misschien verder helpen. Beu-

ving was bekend met Bercan Günel omdat zij hem had 

benaderd met de vraag of haar bedrijf iets voor Fortis 

kon betekenen. Dat contact was kennelijk goed beval-

len, want toen Beuving een jaar later de bank verliet, 

nam hij zelfs zitting in haar raad van advies. Tim op ten 

Noort: ‘‘We hebben de suggestie van Kees opgevolgd, al 

waren we er niet per se op uit om vrouwen te benoe-

men.’’ Hij zegt lachend: ‘‘Maar het bedrijf van Bercan 

Günel heet Woman Capital. En mijn Engels is nog wel 

zodanig dat ik weet wat dat betekent.’’

Bindend element
Bercan Günel, oprichter en mede-eigenaar van execu-

tive searcher Woman Capital, vertelt: ‘‘Natuurlijk is 

ons bedrijf opgericht om vrouwelijk talent zichtbaar te 

maken, al bemiddelen wij ook mannen. Maar het gaat er 

niet om dat je een vrouw benoemt; het gaat erom dat je 

weet wat je wilt bereiken. Het begint met de vraag wat je 

zoekt. Dus toen de ondernemingsraad van Fortis bij ons 

aanklopte heb ik ze eerst die vraag voorgelegd.’’

Al brainstormend kwam het gezelschap uit op drie 

doelstellingen. Ten eerste wilde men Fortis Nederland, 

als grootste en meest winstgevende tak van het Fortis 

concern een eigen gezicht geven. Ten tweede wilde men 

meer aandacht voor personeelsmanagement. Daarnaast 

zocht de ondernemingsraad een weliswaar deskundige 

maar niet per se zakelijk georiënteerde blik. Zoals Op ten 

Noort het formuleerde: ‘‘We hebben al genoeg zakelijke 

managers binnen de bank.’’

Günel: ‘‘Je moet ook rekening houden met de overige 

leden van de raad van commissarissen. Dat gezelschap 

bestond uit zes deskundige bankiers. Je wilt niet dat er 

een tweekamp ontstaat tussen de externe en de interne 

commissarissen. Dus we gingen expliciet op zoek naar 

iemand die het bindend element kon vertegenwoordigen. 

Daarnaast  besloten we te zoeken naar iemand met een 

stevige bankiersachtergrond en naar een commissaris met 

theoretische kennis.’’

Volgens mr. A.M. Kloosterman, voorzitter raad van com-

missarissen en tevens lid van het executive committee 

van Fortis, waren de enige ‘harde’ beoordelingscriteria 

voor Fortis belangstelling voor de financiële sector en 

een stevige achtergrond. ‘‘Juist vanwege de ophanden zij-

nde integratie van Fortis en ABN Amro hechten wij veel 

waarde aan hun externe opinie. Voor ons was natuur-

lijk belangrijk dat de kandidaten de acquisitie positief 

beoordeelden. Ook moesten ze voldoende tijd kunnen 

vrijmaken voor een serieuze aanpak van dit commissari-

aat. Vanwege de integratie zal de raad van commissaris-

sen veel vaker bijeen moeten komen, meer gesprekken 

moeten voeren en meer stukken moeten bestuderen dan 

normaal. Dat verklaart het belang dat wij hechten aan 

de deskundigheid van de leden. Dat stond ver voor het 

feit dat ze vrouw zijn.’’

Grote namen
Een zoektocht naar specifieke deskundigheid levert niet 

meteen grote, aansprekende namen op. Geen van de drie 

bij Fortis benoemde vrouwen staat dagelijks in de krant 

– al hebben ze alle hun sporen verdiend. Günel vindt dat 

geen verlies, integendeel. Ze zegt: ‘‘Vroeger was het vaak 

een namenspel. Hoe beroemder je raad van commissaris-

sen, hoe beter het was. Ik lees soms over de benoeming 

van een commissaris en denk bij mijzelf: het is een fan-

tastische man, maar wat doet hij daar in vredesnaam? Ik 

ken een beursgenoteerde onderneming waarvan alle zes 

de commissarissen niets van doen hebben met de betref-

fende sector. Dat lijkt mij geen aanbeveling.’’ 

Ada van der Veer – Vergeer, een van de zojuist benoemde 

commissarissen, herkent het beeld.  

‘‘De gemiddelde commissaris is 58 jaar en wat minder 

gewend om met vrouwen om te gaan in het zakenleven. 

Onbekend maakt onbemind. Driekwart van de benoe-

mingen gaat nog via coöptatie, dus dan kom je bijna 

automatisch uit bij de zittende leden.

‘‘Het is goed dat Fortis een bureau in de hand heeft geno-

men. Die stelt de vraag: welk profiel willen we eigenlijk? 

Als je alleen naar general management kijkt, liggen de 

kandidaten voor de hand en tref je verhoudingsgewijs 

weinig vrouwen aan in de visvijver. Neem bijvoorbeeld 

hoogleraren, die voegen een eigen invalshoek toe. In de 

raad van toezicht van de Nederlandse Publieke Omroep, 

waar ik deel van uitmaak, zitten er ook twee, een man en 

een vrouw.’’

‘‘Diversiteit brengt meer invalshoeken. Het gaat er niet 

zozeer om dat je meer vrouwen benoemt maar dat je een 

diversere samenstelling van de raden van commissarissen 

creëert. Met een gemengde selectiecommissie gebeurt 

dat sneller. Dan blijkt dat er best veel keuze is. Het gaat 

uiteindelijk om de balans.’’

Vanwege het heldere profiel kon Bercan Günel vrij 

snel een lijst met kandidaten presenteren. Haar bedrijf 

beschikt over een database met meer dan vijfduizend 

vrouwen met uiteraard uiteenlopend profiel. Onderne-

mingsraadvoorzitter Op ten Noort: ‘‘Het is geen moment 

krampachtig geweest. Bercan kwam met vijf kandidaten, 

waarvan twee ons iets minder aanspraken. Toen hebben 

we tegen elkaar gezegd: laten we dan meteen drie vrou-

wen benoemen. Eentje is ook zo zielig.’’

Günel steunt die keuze van harte. Ze zegt: ‘‘Met drie 

vrouwen heb je meteen kritische massa. Als er maar één 

vrouw is benoemd, wordt ze vooral gezien als vrouw en 



‘vrouwen zijn doodsbenauwd om 
als excuus-truus te fungeren’

Fnv-voorzitter Agnes Jongerius wil dat het kabinet 
een wettelijk verplicht quotum instelt voor vrouwen aan 
de top van het bedrijfsleven. over vier jaar zou veertig 
procent van de leden van raden van bestuur uit vrou-
wen moeten bestaan, vindt zij. Jongerius neemt een 
voorbeeld aan Noorwegen, waar zo’n quotum sinds 
begin dit jaar van kracht is. Minister Donner van Sociale 
Zaken reageerde afwijzend op het Fnv-voorstel. Het 
leidt tot overspannen verwachtingen die niet waar te 
maken zijn en dat werkt alleen maar averechts, zei hij 
desgevraagd. De meeste bedrijven en ook de meeste 
topmannen en -vrouwen vinden quota te ver gaan om-
dat het weerstand oproept. Dit blijkt uit recent onder-
zoek van topbrainstorm, een organisatie opgericht om 
meer vrouwelijk talent aan de top te krijgen en waarvan 
ook Ada van der Veer deel uitmaakt. volgens de on-
dervraagden - ruim twintig bedrijven en 700 topmannen 
en -vrouwen - zijn er nog tal van andere middelen die 
soelaas kunnen bieden. Zo moet er in elke sollicitatie-
commissie ook vrouwen zitten, anders wordt vrouwelijk 
talent niet herkend. Daarnaast concludeert Topbrain-
storm dat er lef van mannen nodig is om vrouwen te 
benoemen in de top. ook de partners van vrouwen 
spelen een rol. Zij moeten thuis de balans bewaren.

fortisvrouwen
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minder als deskundige. Dat maakt de faalkans voor beide 

partijen wel tien keer zo groot.’’

Het is zelfs onderdeel van de filosofie van haar bedrijf. 

‘‘Een kritische massa van circa twintig procent vrouwen 

in de managementteams op alle organisatieniveaus zal de 

bedrijfscultuur vanzelf - ten positieve - doen veranderen.’’, 

meldt de website van Woman Capital. Ada van der Veer 

– Vergeer begrijpt die opvatting, maar noemt het niet 

altijd haalbaar. Ze zegt: ‘‘Ik heb zelf  nooit ervaren dat een 

enkele vrouw het verschil niet kan maken. Ik ben de enige 

vrouw in het zevenkoppige bestuur van de maaglever-

darmstichting, maar dat weerhoudt mij er niet van in-

vloed uit te oefenen.’’ 

Bercan Günel heeft de ervaring dat vrouwen die in hun 

eentje in een masculiene omgeving functioneren sterk 

geneigd zijn hun mannetje te willen staan. ‘‘Vrouwen 

zijn doodsbenauwd om als excuus-Truus te fungeren. 

Ze zeggen bijna paniekerig: ik wil niet benoemd wor-

den omdat ik een vrouw ben. Want in dat geval worden 

ze afgestoten.’’

Risico-afkerig
Maken de drie vrouwen in de raad van commissarissen 

nu ook werkelijk een verschil? Voor zichtbare resultaten 

is het veel te vroeg. Maar is het bijvoorbeeld denkbaar 

dat Fortis Bank Nederland in de toekomst voorzichti-

ger gaat opereren? Lutgart van den Berghe, hoogleraar 

management in Leuven en jarenlang Nederlands meest 

vooraanstaande vrouwelijke commissaris, zei vorig jaar in 

NRC Next dat vrouwen afkeriger zijn van risico dan man-

nen. Durf en creativiteit kunnen in het gedrang komen 

als vrouwen de overhand krijgen, meende zij. Is dat een 

gevaar dat Fortis Bank bedreigt?

Bercan Günel schiet vanzelf in de lach als haar die 

vraag wordt voorgelegd. ‘‘Het gaat nog wel een tijd 

duren voordat vrouwen de doorslag gaan geven. De top 

van het bedrijfsleven is nog steeds heel mannelijk. Niet 

alleen vrouwen, ook mannen met vrouwelijke eigen-

schappen haken af op weg naar de top. Dat is kenmer-

kend voor Nederland.’’

Ada van der Veer reageert enigszins geërgerd op de vraag 

of Fortis gevaar loopt. ‘‘Onzin’’, zegt ze. ‘‘Het wordt steeds 

duidelijker hoe strategisch Fortis opereert. Kijk bijvoor-

beeld hoe ze met de joint venture met de Chinese verze-

keraar Ping An groeien in Azië en tegelijk een deel van de 

overname van ABN Amro weten te financieren.’’

Van der Veer deelt ook de waarneming van Van den 

Berghe niet. ‘‘Mijn ervaring is niet dat vrouwen meer 

risico-avers zijn. Risico goed inschatten is de kern van het 

managen. Als vrouwen dat goed kunnen, prima, maar ik 

geloof niet dat je dat kunt veralgemeniseren. Ze zeggen 

ook wel eens dat vrouwen beter kunnen beleggen, maar 

ik weet niet of dat altijd klopt.’’

Ook Tim op ten Noort reageert afwijzend op de suggestie. 

‘‘Er zal heus een moment komen dat de overige commis-

sarissen de dames lastig vinden. Dat is goed, dan zitten 

ze het beste in hun rol. Sommigen mogen denken dat 

vrouwen voorzichtiger zijn dan mannen; bij onze com-

missarissen zie ik dat helemaal niet. Integendeel, ze zijn 

in hun inbreng vasthoudender dan menig man. Ze laten 

zich niet makkelijk van hun stuk brengen.’’

Heeft Fortis Bank nu een voorbeeld gesteld en kunnen 

we een golfje van vrouwelijke commissarissen tegemoet 

zien? Mr. Olaf Smits van Waesberghe, directeur van het 

Nationaal Register, evenals Woman Capital een executive 

searcher die veel toezichthouders bemiddelt, gelooft daar 

niet zo in. Hij wijst erop dat de voordracht van vrouwe-

lijke commissarissen nog vrijwel altijd uitgaat van de 

ondernemingsraad. ‘‘De ondernemingsraad zegt vaak: 

ons bedrijf is zo masculien, daar mag wel iets feminiens 

tegenover staan. Negen van de tien raden van commissa-

rissen van grote ondernemingen hebben een vrouwelijke 

commissaris op voordracht van de ondernemingsraad.’’

Ook Ada van der Veer – Vergeer, die tevens verbonden 

is aan het Nationaal Register, beklemtoont het belang 

van de ondernemingsraden. Ze zegt: ‘‘Vrouwen moe-

ten beter worden in het claimen van hun succes. Maar 

ergens moet er ook enige druk komen om meer goede 

vrouwen op goede posities te krijgen. Mijn ervaring is 

dat ondernemingsraden de diversiteit aan de top meer 

in overeenstemming willen brengen met de bestaande 

diversiteit op de werkvloer.” ‘‘Ik zie dat zeker niet als 

een nadeel. Ik heb vaak genoeg gemerkt dat je als enige 

vrouw in de top begint en dat, wanneer je vertrekt er drie 

vrouwen op hetzelfde niveau zijn gekomen.’’ Maar net als 

Günel benadrukt ze dat het bedrijf in kwestie er wel mee 

moet instemmen. Bij Fortis was dat volgens onderne-

mingsraad-voorzitter Op ten Noort nooit een probleem: 

‘‘Het duurde allemaal redelijk lang, maar het bestuur 

heeft woord gehouden. Vorig voorjaar ging de kwestie 

met ABN Amro spelen. Toen dacht ik: worden we straks 

afgeserveerd? Willen ze commissarissen met een ABN 

Amro-achtergrond? Maar dat is niet gebeurd. Het bestuur 

heeft onze voordracht volledig omarmd.’’ “Bij Fortis is 

men absoluut niet over een nacht ijs gegaan’’, beaamt 

Ada van der Veer. Dat is essentieel, vindt ze. ‘‘De onderne-

mingsraad mag wel voordragen maar benoemt niet. De 

raad van commissarissen en de aandeelhouders moeten 

dus ook overtuigd zijn van de kwaliteit van de commis-

sarissen die de ondernemingsraad voordraagt.’’ Voorzitter 

van de raad van commissarissen Mr. A. M Kloosterman 

zegt daarover: ‘‘Bij de selectie is duidelijk gekeken naar 

de cv’s van de kandidaten. Alle drie hadden een solide 

academische achtergrond en een sterke affiniteit met het 

bedrijfsleven. Daarnaast hebben ze meerjarige ervaring 

in raden van toezicht en vergelijkbare organen die vragen 

om een sterk inlevingsvermogen. Onze ervaring met de 

drie leden van de raad heeft inmiddels bevestigd dat hun 

niveau en betrokkenheid een hoge mate van relevantie 

heeft. We zijn zeer tevreden met hun bijdragen.’’<



M et deze uitspraak werd het idee van de zorg-

plicht in het reguliere privaatrecht geïntro-

duceerd en wordt een element van wederke-

righeid aan het privaatrecht toegevoegd. Je kunt ook 

zeggen dat het privaatrecht hierdoor een meer sociaal 

karakter heeft gekregen: sterk op het eigen belang 

gericht handelen kan op juridische complicaties stui-

ten. De zorgplichten bieden hierbij aan de rechter een 

mogelijkheid een zwakke partij in bescherming te ne-

men. Het concept van de zorgplichten is door de Hoge 

Raad na 1957 verfijnd. Ik noem als het beroemdste 

vervolgarrest het Kelderluikarrest uit 1965. Hier werd 

de plicht geïntroduceerd om in bepaalde gevaarlijke 

situaties veiligheidsmaatregelen te treffen, bijvoorbeeld 

door een waarschuwing of hekje bij een open kelder-

luik te plaatsen. 

Is het concept van de zorgplichten nu een onwrikbaar 

deel van ons privaatrecht? Ik vermoed dat dit niet zo 

is: er wordt in ieder geval in bepaalde kringen over 

geklaagd. In de sfeer van het commerciële contracten-

recht staat het idee van de zorgplichten onder druk: 

Iedere partij moet maar voor zijn eigen belang opko-

men en daarmee uit, zo luidt een veelgehoorde gedach-

te. Dus meer individualisme in het contractenrecht. 

Zorgplicht is flexibel
Zorgplichten geven inderdaad iets onzekers, iets dif-

fuus aan het recht. Dat wordt vooral in het contrac-

tenrecht als hinderlijk ervaren. In de Angelsaksische 

landen is in het contractenrecht het idee van zorg-

plichten veel minder sterk ontwikkeld. Dat wordt in 

het zakenleven als economisch efficiënter ervaren. Ik 

ben het met deze kritiek op de zorgplichten niet eens: 

de Hoge Raad heeft in de afgelopen jaren vooral in 

zakelijke relaties de omvang ervan teruggebracht. Aan 

de jurisprudentie van de Hoge Raad is het idee zeker 

niet vreemd dat in zakelijke relaties een ieder voor het 

eigen belang mag opkomen. Daar speelt de zorgplicht 

voor de ander een geringe rol. Zorgplichten blijken af-

hankelijk van omstandigheden en hoedanigheden een 

zeer flexibel concept. In het onrechtmatige daadsrecht 

speelt de bezwaarlijkheid van zorgplichten in mindere 

mate, omdat dit met zijn zorgvuldigheidsnorm vanaf 

het begin iets onbepaalds heeft gehad. In dat deel van 

het privaatrecht wordt de zorgplicht dan ook gemak-

kelijker geaccepteerd. 

Bestaan er nu ook zorgplichten binnen op economisch 

voordeel gerichte samenwerkingsverbanden, zoals ven-

nootschappen, welke vergelijkbaar zijn met de in het 

reguliere privaatrecht voorkomende zorgplichten?  Laat 

ik een poging doen deze vraag te beantwoorden. We 

stuiten bij het zoeken naar een antwoord snel op het 

begrip belangenpluralisme. Dat belangenpluralisme 

staat –zo denk ik- voor twee verschillende zaken: in 

de eerste plaats nemen we in Nederland aan dat het 

wenselijk is om in de structuur van de vennootschap 

naast de aandeelhouders ook andere belangengroepen 

een plaats te geven. Hierbij gaat het in de eerste plaats 

om werknemers, maar ook om schuldeisers die we via 

wettelijke regels van vennootschapsrecht (de beruchte 

kapitaalbescherming) zijn gaan beschermen. Dit is de 

eerste vorm van pluralisme. Zij heeft betrekking op 

Tot de belangrijkste arresten van de Hoge Raad behoort de Baris/Riezenkamp-uitspraak 
uit 1957. De Hoge Raad besliste - grofweg - dat in een privaatrechtelijke verhouding de 
ene partij zich mede door het belang van de andere partij moet laten leiden. 

Door: L. Timmerman

Structuur en zorg in het  vennootschapsrecht

column

de hardware, de structuur van de vennootschap. De 

tweede variant van het pluralisme komt erop neer dat, 

als iemand iets in de vennootschap te beslissen heeft, 

deze bij zijn besluiten met de belangen van anderen in 

de vennootschap dient rekening te houden. 

Redelijkheid en billijkheid
Dit is de vennootschapsrechtelijke variant van de 

zorgplicht die we uit het reguliere privaatrecht kennen. 

Zij heeft betrekking op de software van de vennoot-

schap. Met behulp van zorgplichten wordt bepaald hoe 

men zich binnen de harde wettelijke structuur van de 

vennootschap dient te gedragen. Die zorgplicht is in de 

wet neergelegd. Art 2:8, lid 1 BW bepaalt: een rechts-

persoon en degenen die krachtens wet en statuten 

bij zijn organisatie zijn betrokken, moeten zich als 

zodanig jegens elkander gedragen naar hetgeen door 

redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. 

In het Nederlandse vennootschapsrecht staat de 

structurele variant van het belangenpluralisme onder 

druk. Ik verwacht dat deze op termijn min of meer zal 

gaan verdwijnen. In de voorstellen tot herziening van 

het bv-recht wordt de kapitaalbescherming groten-

deels afgeschaft. De structuurregeling met inspraak 

van werknemers in de samenstelling van de raad van 

commissarissen verliest snel aan belang als gevolg van 

de internationalisering van het bedrijfsleven. Artikel 

2:138/248 BW dat in geval van een faillissement van de 

vennootschap schuldeisers beschermt via een bestuur-

dersaansprakelijkheid wordt waarschijnlijk naar de 

nieuwe insolventiewet overgeheveld. De oorzaak van 

deze verschuivingen is dat aandeelhouders met succes 

wereldwijd vrijheid van inrichting van de vennoot-

schap zijn gaan opeisen. Aan deze tendens is in Neder-

land geen weerstand te bieden. Dat moeten we ook niet 

willen. Ik verwacht niet dat het idee dat binnen de ven-

nootschappelijke besluitvorming een zekere zorg voor 

andere belangen dan de eigen belangen betracht dient 

te worden, gaat verdwijnen. Een vennootschap kent in 

bepaalde gevallen zwakke partijen, zoals minderheids-

aandeelhouders, schuldeisers en werknemers. Dat is

a fact of life waaraan niets te veranderen is. Als met de 

belangen van deze zwakke partijen nonchalant wordt 

omgegaan, zullen rechters (niet alleen Nederlandse) 

met het idee van de zorgplichten desgevraagd proberen 

een meer evenwichtige besluitvorming af te dwingen. 

Die flexibele zorgplichten zullen –zo verwacht ik– een 

structureel element van het Nederlandse vennoot-

schapsrecht blijven. Dat lijkt mij wel een goede zaak.<

Zwakke partijen in een
vennootschap zijn een fact of life
waaraan niets te veranderen is

Prof. mr. l. Timmerman is  Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der 
nederlanden en hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus universiteit.
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Toekomst aan de  eenlaagse board
Minister Hirsch Ballin van Justitie heeft een wetsvoorstel voor consultatie aangeboden waardoor 
bedrijven voortaan ook kunnen kiezen voor een one tier board. Dat meldt het ministerie van
Justitie medio maart 2008. Het eenlaagse bestuursmodel lijkt ook bij ons de norm te worden.

U itvoerend bestuurders en toezichthouders zitten 

in een one tier (eenlaags) board in één orgaan 

voor bestuur en toezicht. Nederlandse bedrijven 

hebben tot op heden meestal een tweelaags  board, met 

de uitvoerende bestuurders in de raad van bestuur en 

de commissarissen in de raad van commissarissen.

Minister Hirsch Ballin wil met het wetsvoorstel het Ne-

derlandse bedrijfsleven internationaal aantrekkelijker 

maken. Het eenlaagse bestuursmodel komt in verreweg 

de meeste landen ter wereld voor. Een voordeel van het 

eenlaagse model is volgens het ministerie voorts de 

gelijktijdige informatieverschaffing aan alle bestuur-

ders. Niet-uitvoerende bestuurders (commissarissen) 

ontvangen informatie op een moment dat er nog moet 

worden besloten door de board.

Justitie noemt echter ook de onzekerheid die samen-

hangt met een dit eenlaagse bestuursmodel. Er zou 

vrees zijn voor de gevolgen van een taakverdeling bin-

nen een eenlaags board (toezicht op versus uitvoering 

van beleid) en voor de eventuele aansprakelijkheid van 

commissarissen. Het wetsvoorstel, waarin de verant-

woordelijkheden en aansprakelijkheid van bestuurders 

en commissarissen in de wet wordt vastgelegd, moet 

daarom de rechtszekerheid vergroten.

Landen langs de Rijn, die traditioneel een tweelaags-

model kennen, stevenen af op een grotere betrokken-

heid van commissarissen bij de totstandkoming van de 

besluitvorming. Dit is onder meer het gevolg van een 

grotere bemoeienis van de internationale overheden 

(Morris Tabaksblat, Wetgeving ontkent essentie corporate 

governance, Financieele Dagblad, 2000). Uit onderzoek 

(Peij, Commissaris op de Bestuurdersstoel, 2005) blijkt 

dat ook de toenemende invloed van aandeelhouders 

en overige belanghebbenden bij het beleid van de 

onderneming leidt tot een meer intensieve samenwer-

king tussen bestuurders en commissarissen. Daardoor 

werkt het Angelsaksische eenlaagse bestuursmodel in 

de praktijk op onderdelen gelijk aan het Rijnlandse 

tweelaagse model. Een fenomeen dat ook wordt aange-

duid als het ‘anderhalflaags’ model.

De opkomst van het Angelsaksisch aandeelhouder-

schap in Nederland, de internationalisering van bestuur 

en toezicht, het in toenemende mate tekortschieten van 

het tweelaagse model en het toenemend belang van 

gelijktijdige informatieverschaffing aan commissaris-

sen zijn de belangrijkste redenen waarom het eenlaagse 

model in de toekomst ook hier de norm wordt. Op deze 

ontwikkelingen wordt in dit artikel nader ingegaan. 

Ook wordt ingegaan op het belangrijkste nadeel van de 

eenlaagse board: de moeizame scheiding tussen verant-

woordelijkheden op het terrein van bestuur en toezicht.

Opkomst Angelsakisch aandeelhouderschap
Het aandeelhoudersbestand van de 25 grootste Neder-

landse beursgenoteerde vennootschappen is de laatste 

tien jaar sterk geïnternationaliseerd. Was in 1995 nog 

“slechts” 37 procent van de aandelen van de AEX-ven-

nootschappen in handen van buitenlandse partijen, ▲

Tabel 1: Bezit aan aandelen van AEX-vennootschappen (in procenten). Bron: Abma, R., De Verande-
rende positie van de aandeelhouder, in: Goed Bestuur, Tijdschrift over Governance, no. 2-2006)

Buitenlandse beleggers

Nederlandse institutionele 
beleggers

Nederlandse niet-financiële 
ondernemingen

Nederlandse particulieren

Nederlandse overheid

37

24

19

19
1

1995

75

10

2

5
2

1

2005
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Door: Stefan C. Peij

75

10
2

5 1
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door buitenlandse partijen in handen is van Angel-

saksische beleggers: beleggers uit de Verenigde Staten, 

Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Australië. 

De combinatie van meer zeggenschapsrechten voor 

aandeelhouders (zoals geïnitieerd door de code-Tabaks-

blat) en meer buitenlandse aandeelhouders zal leiden tot 

convergentie van corporate governance praktijken. Die 

convergentie zal naar verwachting vooral op Angelsaksi-

sche leest zijn geschoeid.

Internationalisering bestuur en toezicht
Niet alleen het aandeelhoudersbestand van de grootste 

Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen is sterk 

geïnternationaliseerd, maar ook de bezetting van de be-

stuurs- en commissarisposten bij deze vennootschappen. 

Inmiddels heeft meer dan de helft van de leden van 

▲

Tabel 3: Aantal personen met buitenlandse nationaliteit in bestuur en raad van 
commissarissen van AEX-vennootschappen (percentage van het totaal) Bron-
nen: Van Hezewijk, (2005, pp. 32-34), Liever landgenoten, Elan, 1 maart2005; 
Databank Eumedion

1999                            2007
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Tabel 2: Geografische verdeling buitenlandse houders Nederlandse aande-
len (eind 2005). Bron: IMF Coordinated Portfolio Investment Survey 2005

40,6

12,6
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4 2,1
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Luxemburg

Duitsland

België
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eind 2005

14    de commissaris   de commissaris    15

in 2005 was dit percentage opgelopen tot 75 (zie tabel 

1).  Opvallend is verder dat het bezit van aandelen van 

Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen in de 

portefeuille van de Nederlandse institutionele beleggers 

(pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken 

en belegginginstellingen) tussen 1995 en 2005 meer dan 

gehalveerd is. Als wordt gekeken naar de geografische 

verdeling van de buitenlandse houders van Nederlandse 

aandelen (zie tabel 2), dan kan worden geconcludeerd 

dat ruim de helft van de aandelen die worden gehouden 

De Minister van Justitie heeft op 18 maart 
2008 een voorontwerp van een wetsvoorstel 
gepubliceerd. in dit voorontwerp wordt voor 
een aantal actuele onderwerpen een nieuwe 
regeling gegeven. De term voorontwerp bete-
kent dat het een consultatiedocument betreft. 
De wetgever geeft de praktijk de mogelijkheid 
om commentaar te leveren op dit voorontwerp. 
De actuele onderwerpen waarvoor het wets-
voorstel een nieuwe regeling geeft:

One tier mOdel
•  Aansprakelijkheid van bestuurders bij onbe-

hoorlijk bestuur
•  tegenstrijdig belang van bestuurders en/of 

commissarissen
•  rechtsverhouding tussen bestuurder en ven-

nootschap is géén arbeidsverhouding
•  (Bindende) voordracht tot benoeming van 

bestuurders en/of commissarissen

Het wetsvOOrstel in vOgelvlucHt
een eenlaagse board wordt gevormd doordat 
binnen één bestuursorgaan een taakverde-
ling wordt gemaakt. er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen ‘uitvoerende’ en ‘algemene’ 
bestuurders. 
•  De term ‘uitvoerend’ is gekozen omdat hier-

mee het beste wordt omschreven wat deze 
bestuurders vooral doen. ‘Algemeen’ is ver-
kozen boven bijvoorbeeld ‘toezichthoudend’ 
omdat de taken van algemene bestuurders 
meer omvatten dan advisering en toezicht in 
de bij ons tot nu toe bekende zin. 

•  De algemene bestuurders zullen meer dan 
commissarissen actief en betrokken zijn bij 
het algemene beleid van de vennootschap. 
Zij nemen immers deel aan en zijn direct ver-
antwoordelijk voor de besluitvorming over de 
algemene beleidslijnen.

•  taakverdeling tussen bestuurders in algemene 
zin kan in de statuten geschieden, maar ook bij 
bestuursbesluit of bij reglement. een verdeling 
tussen algemene en uitvoerende bestuurders 
dient in de statuten gemaakt te worden.

•  tot de taken van de bestuurder behoren 
alle bestuurstaken die niet aan een andere 
bestuurder zijn toegedeeld. Vindt toedeling 
van een taak aan een bestuurder plaats, 
dan valt deze taak door de verdeling buiten 
het takenpakket van de andere bestuur-
ders. taken die niet zijn toegedeeld rusten 
in een eenlaags model dus op zowel de 

algemene als uitvoerende bestuurders.
•   een aantal taken is voorbehouden aan de 

algemene bestuurders en kan niet worden 
toegedeeld aan de uitvoerende bestuurders. 
te denken valt aan de taak om toezicht te 
houden of de bezoldiging van uitvoerende 
bestuurders vast te stellen.

nieuw: de mogelijkheid dat met een bepaalde 
taak belaste leden van het bestuur zelfstan-
dig besluiten nemen die gelden als bestuurs-
besluiten. Met deze uitwerking wordt in een 
praktische behoefte voorzien. Alle bestuursle-
den dienen zich echter te realiseren dat hun 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het be-
sluit desalniettemin volledig in stand blijft. Zie 
ook het kader omtrent verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid. 

verantwOOrdelijkHeid
en aansprakelijkHeid
•  een  taakverdeling brengt in de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid geen wijziging.  iedere 
bestuurder blijft verantwoordelijk voor de 
taakuitoefening door het  bestuur.

•  Verantwoordelijkheid  is de opmaat voor aan-
sprakelijkheid. Het beginsel van collectief be-
stuur leidt  ertoe dat alle bestuurders hoofdelijk 
aansprakelijk zijn voor onbehoorlijk  bestuur.

•  individuele  disculpatie is mogelijk als een be-
stuurder geen ernstig verwijt kan worden ge-
maakt én hij daarnaast niet  nalatig is geweest 
in het treffen van maatregelen om de gevolgen 
van  onbehoorlijk bestuur af te wenden. 

•  Wanneer een bestuurder waarneemt dat een 
mede-bestuurder de aan hem toegedeelde 
taken niet goed vervult en daardoor onbe-
hoorlijk bestuur dreigt, zal die bestuurder  
moeten ingrijpen om beroep te kunnen blij-
ven doen op de  disculpatiegrond. 

•  een  algemeen bestuurder komt dus eerder 
toe aan de vraag van aansprakelijkheid dan  
een commissaris. Volgens de toelichting van 
de Minister bij zijn wetsvoorstel lijkt er echter 
weinig verschil te zijn tussen de aansprake-
lijkheidsnorm voor een algemeen bestuurder 
en die voor een commissaris.

DLA Piper zal gemotiveerd commentaar leveren op het gepubliceerde voorontwerp. indien u een exemplaar wenst van 
het commentaarstuk dat DLA Piper aan het Ministerie van Justitie aanbiedt, kunt u dit per e-mail opvragen bij
sander.wiggers@dlapiper.com 
Ook indien u een nadere toelichting wenst op de onderwerpen van het voorontwerp die niet in de overige kaders worden 
behandeld, kunt u via genoemd e-mail adres contact zoeken met DLA Piper.

tegenstrijdig belang
De huidige wettekst schrijft voor dat als een 
bestuurder een tegenstrijdig belang heeft, de 
vennootschap niet door een bestuurder verte-
genwoordigd mag worden. in zo’n geval dient 
de vennootschap vertegenwoordigd te worden 
door de raad van commissarissen. Aangezien 
commissarissen de vennootschap niet kunnen 
vertegenwoordigen, is een mogelijk tegenstrij-
dig belang van een commissaris in de huidige 
wettekst niet voorzien.
Het wetsvoorstel zoekt de bescherming in de 
besluitvorming over het tegenstrijdige onder-
werp en niet langer in de vertegenwoordiging. 
Hierdoor wordt een tegenstrijdig belangrege-
ling voor commissarissen ook van belang. in 
de gevallen waarin een bestuurder (of een 
commissaris) een tegenstrijdig belang heeft, 
neemt hij niet deel aan de beraadslaging en 
onthoudt hij zich van stemming. Dit systeem 
sluit ook aan bij de Code tabaksblat.
er is onder meer sprake van een tegenstrij-
dig belang als de bestuurder of commissaris 
betrokkenheid heeft bij de wederpartij, direct 
of indirect. een persoonlijk belang kan ook op-
treden in een overname situatie, bijvoorbeeld 
wanneer de bestuurder of commissaris een 
substantieel aandelen- of optiepakket houdt in 
de vennootschap. 
Handelt een bestuurder of commissaris in strijd 
met deze bepaling dan is het besluit vernietig-
baar. iedereen die een redelijk belang heeft bij 
nakoming van die bepaling kan opkomen te-
gen een dergelijk vernietigbaar besluit. Zo valt 
te denken aan een minderheidsaandeelhouder 
die meent dat de vennootschap door de trans-
actie is geschaad.
Het wetsvoorstel geeft een regeling voor de si-
tuatie dat alle bestuurders of commissarissen 
een tegenstrijdig belang hebben, en er daar-
door geen besluit kan worden genomen.
Overigens kunnen de statuten bepalen dat een 
bestuurder of een commissaris het besluit mag 
nemen ondanks zijn tegenstrijdig belang. Het is 
de verantwoordelijkheid van de vennootschap 
om te bepalen in welke gevallen een dergelijke 
gang van zaken wenselijk is.

Voorontwerp van het wetsvoorstel 

Het rijnlandse eenlaagsmodel 
zal level playing field creëren

Vervolg op pagina 16
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Beleggers zullen aandringen
op een eenlaags model
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Voordelen eenlaags model:
•  Informatieverschaffing geschiedt aan alle be-

stuurders (algemeen of uitvoerend) gelijkelijk. 
•  Grotere betrokkenheid van ‘toezichthouden-

de’ bestuursleden bij de vennootschap.
•  toezichthoudende bestuurders ontvangen 

informatie op een moment dat er nog moet 
worden besloten door de uitvoerende be-
stuurders. 

Voordelen tweelaags model:
•  Vooral voor externen is er een duidelijker 

scheiding tussen uitvoering en toezicht. 
•  Grotere onafhankelijkheid van toezichthou-

ders ten opzichte van bestuurders. 
•  toezichthouders spreken vrijer over besluiten 

die de uitvoerende bestuurders raakt buiten 
hun aanwezigheid. 

•  De besluitvorming zelf van de toezichthouders 
is eenvoudiger als het een gescheiden or-
gaan betreft.

   VoorDeLen Per besTUUrsmoDeL

het bestuur en van de raad van commissarissen van de 

AEX-vennootschappen een niet-Nederlandse nationali-

teit. Van de buitenlandse bestuurders had in 2007 41 pro-

cent een Angelsaksische (Amerikaanse, Britse, Canadese, 

Ierse of Australische) nationaliteit. Bij de commissarissen 

was dat 42 procent. In 1999 had van het bestuur nog 

maar een derde een niet-Nederlandse nationaliteit en van 

de raad van commissarissen nog maar een kwart.

Het tweelaagse model schiet 
in toenemende mate tekort

Het tweelaagse model schiet in toenemende mate tekort. 

Uit onze werkpraktijk blijkt een groeiende knowledge gap 

tussen de raad van commissarissen en het bestuur. Dit 

verschil in kennis en informatie is een probleem, omdat 

aandeelhouders en andere stakeholders in toenemende 

mate verwachten de (president-)commissaris als aan-

spreekpunt te kunnen gebruiken. In grote organisaties 

en bij belangrijke veranderingsprocessen (zoals fusies en 

overnames) spelen commissarissen zelf ook graag een 

leidende rol als chairman of the board. Het tweelaags 

model laat dat niet altijd toe en bij internationale bespre-

kingen op dit niveau treedt vaak rolverwarring op (Peij, 

2005). De (te) lage vergaderfrequentie en (te) beperkte 

tijdbesteding van commissarissen zoals gebruikelijk in 

een tweelaagsboard wordt steeds meer opgevangen met 

extra vergaderingen (strategiedagen, tweede echelonpre-

sentaties), werkbezoeken en incompany professionali-

seringsprogramma’s. De beloning van commissarissen 

groeit bovendien niet mee met de toegenomen verant-

woordelijkheid, zichtbaarheid en aansprakelijkheid. De 

beloning van de Nederlandse commissaris van grotere 

beursfondsen bedroeg in 2006 gemiddeld 42.115 euro. In 

de periode 2000-2006 steeg de commissarisbeloning ge-

middeld jaarlijks met 9,8%. De grotere fondsen met een 

eenlaagse structuur (zoals Royal Dutch Shell, Unilever, 

Corus Plc, Reed Elsevier en Logica) betalen meer dan 

200.000 euro per jaar aan de (president-)commissarissen. 

Dat doet – althans in een eenlaags model - recht aan de 

toegenomen verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, 

tijdbesteding en reputatierisico’ s.

Toenemend belang van gelijktijdige informa-
tieverschaffing aan commissarissen
In een eenlaags model krijgt de commissaris gelijktij-

dige en veelal gelijkmatige informatie ten opzichte van 

bestuurders. In een tweelaags model is de commissaris 

afhankelijk van de informatie van het bestuur waar het 

toezicht op houdt (de onafhankelijkheidsparadox) en 

wordt gebruik gemaakt van board commissies om dat 

tekort zoveel mogelijk op te vangen.Board commissies 

richten zich op het ondersteunen van de besluitvor-

ming in de raad van commissarissen (toezichthoudende 

commissies) dan wel ondersteuning bij het opstellen en 

uitvoeren van beleid (operationele commissies). 

Met name het gebruik van toezichthoudende commissies 

is – zowel in de publieke als private sector - sterk toegeno-

men. Deze commissies vragen meer tijd van commissaris-

sen die erbij betrokken zijn. Aan de andere kant geven de 

commissies de toezichthouders respectievelijk de beleids-

verantwoordelijken meer control en deskundigheid.

Scheiding bestuur en toezicht lastig te regelen
Het Ministerie van Justitie noemt in zijn persbericht het 

belangrijkste nadeel van de eenlaagse structuur: moei-

zame scheiding van taken van bestuurders en commissa-

rissen. Ervaringsdeskundigen bevestigen dit, zoals Klaas 

Westdijk in een recent interview in Goed Bestuur: “In 

een one tier board zijn de leden medeverantwoordelijk 

voor goed beleid, in een two tier board zijn de commis-

sarissen verantwoordelijk voor goed toezicht”. Er bestaan 

zorgen over de onafhankelijkheid van toezichthouders in 

een eenlaags board.

Volgens de toenmalige minister van Justitie (P.H. Don-

ner) bestaat er in de praktijk “behoefte aan verduide-

lijking van de verantwoordelijkheid van niet-uitvoe-

rende bestuurders (wier taak vooral toezichthoudend 

is) wanneer bestuur en toezicht in een orgaan zijn 

geconcentreerd”.

Met name op het terrein van beleidsvorming en benoe-

ming van commissarissen bestaan praktische problemen 

in een eenlaags board. De commissarissen zouden zich 

moeten onthouden van stemming als het gaat om de 

vaststelling van de strategie; de bestuurders zouden zich 

moeten onthouden van stemming over de voordracht 

van commissarissen.

Het (Rijnlandse) eenlaags model biedt een 
nieuw arrangement
Concluderend: met de toename van het aantal aan-

deelhouders uit vooral de Angelsaksische landen is de 

verwachting gerechtvaardigd dat het traditionele Neder-

landse tweelaagse bestuursmodel met een raad van 

Kenmerken

Samenstelling
Doel
Functie
Voorbeelden

operationele commissies

Gedomineerd door executive directors
Advies aan management
Uitvoerend
Uitvoerende commissie
Financiële commissie
Strategiecommissie

Toezichthoudende commissies

Bij voorkeur gedomineerd door non-executive directors
rekenschap en legitimiteitt
toezicht
Auditcommissie
Beloningscommissie
Selectie-/benoemingscommissie

Tabel 4: Commissies van raden van commissarissen (bron: J.R. Harrison, ‘The Strategic Use of Corporate Board Committees’, 
California Management Review, 30)

▲

in een one tier model krijgt de commissaris
gelijktijdige en veelal gelijkmatige informatie

1 Waarbij opgemerkt dat dit aantal voor de AMX-, AMS en lokale fondsen lager ligt. 2 Goed Bestuur, no. 1-2008, pp. 22-26 3 Kamerstukken II 2005/06, 29 752, nr. 4



18    de commissaris   

commissarissen die toezicht houdt op een raad van be-

stuur onder druk zal komen te staan. Het is de verwach-

ting dat beleggers zullen aandringen op een eenlaags 

model bij Nederlandse vennootschappen. De wetgever is 

momenteel doende ruimte te maken voor dit model.

Het is van belang dat in Nederland de ‘Rijnlandse 

waarden’ in het eenlaagse bestuursmodel worden 

geborgd. De Rijnlandse ‘leer’ kan zichtbaar blijven door 

aandacht te besteden aan de volgende aspecten: 

•  Voor CEO-duality, ofwel het verenigen van de functies 

van president-commissaris en bestuursvoorzitter in 

één persoon, is geen ruimte;

•  Het aantal commissarissen dat zitting heeft in het 

bestuur is groter dan het aantal bestuurders, zodat zij 

altijd voldoende tegenwicht kunnen blijven bieden 

aan het bestuur; 

•  De besluitvorming vindt gezamenlijk plaats, maar de 

voorbereiding en uitvoering van de strategie ligt bij 

de bestuurders. Commissarissen zullen een blijvende 

terughoudendheid betrachten als het gaat om het 

aandragen van (strategische) ideeën en uitwerkingen 

en zich vooral richten op de toezichttaak;

•  De rol van de commissaris binnen het bestuur zal 

overwegend dezelfde toetsende, goedkeurende en advi-

serende rol richting bestuurders zijn als nu het geval is 

(met een neiging richting meebesturen en meebeslissen);

•        Extra aandacht zal blijven bestaan - met name bij de 

commissarissen - voor de stakeholders in brede zin, 

   zonder een overdreven focus op eigenaars en waarde-       

   vermeerdering op korte termijn.

Het is duidelijk dat dit elementen zijn die momen-

teel al te vinden zijn in veel landen met een eenlaagse 

structuur. Maar tegelijkertijd is duidelijk dat het juist 

de Rijnlandse best practices zijn die momenteel al 

doordringen tot de Angelsaksische bestuurskamers. 

Het Rijnlandse eenlaagse model zal level playing fields 

creëren met de rest van de wereld, waardoor het inter-

nationaal ondernemen wordt vergemakkelijkt.<

Dr. stefan C. Peij is directeur van Governance University (www.governance-
university.nl), instituut voor professionalisering van commissarissen, en lector 
Boards & Governance aan Hogeschool iNHOLLAND te rotterdam.

CommIssArIssenCommoTIe

Opnieuw commotie 
over beloningen. 
eerst Philips, daarna 
Corporate express. 
Op de aandeelhou-
dersvergadering van 
Philips (27 maart) 
hebben vermogensbeheerder robeco en de 
pensioenfondsen ABP en PGGM verzet aange-
tekend tegen de voorstellen voor verhoging van 
de beloning van topbestuurders. Het bevalt hun 
niet dat bestuurders ook opties kunnen krijgen 
als zij niet goed presteren. en op 7 april maakte 
Corporate express bekend het beloningsplan 
voor topmanagers te heroverwegen. Kortom, 
commissarissen, wees alert en hou de rug recht! 
Op de foto: J.m. Hessels, voorzitter raad van 
commissarissen Philips.

op 18 maart publiceerde Minister van Justitie Hirsch Ballin een voorontwerp van het wets-
voorstel voor aanpassing bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen.  

Kentering beloningen? rok in de top 
Wetenschappelijk on-
derzoek van Lückerath-
rovers heeft uitgewezen 
dat in Nederland slechts 
bij 34 van de 122 beurs-
genoteerde bedrijven 
een ‘rok in de top’ zit. 
Het gaat in totaal om 48 vrouwen. Ahold voert 
met vier vrouwen (op een totaal van tien bestuur-
ders) de lijst aan. Bij Philips is geen enkele van 
de 18 bestuurders en commissarissen vrouw. 
een kleine minderheid van de 48 vrouwen is 
lid van de raad van bestuur; 41 vrouwen heb-
ben zitting in een raad van commissarissen. 
Anders dan het FNV, wil staatsecretaris Frank 
Heemskerk verandering hiervan niet bereiken 
door een verplicht quotum, maar met het charter 
‘talent naar de top’. 

schoonmaak Heijmans
Het broeit binnen bouw-
bedrijf Heijmans. De vijf-
de winstwaarschuwing 
die de bouwer onlangs 
naar buiten heeft ge-
bracht, had tot gevolg 
dat 10%-aandeelhou-
der Van Herk Groep publiekelijk het hoofd eiste 
van de Joep Brentjes als voorzitter van de rvC. 
Het vertrek van de CeO was niet genoeg, er is 
blijkbaar een grotere schoonmaak nodig. Bij het 
bouwbedrijf was naar de mening van enkele 
grootaandeelhouders het Brentjes-effect uitge-
werkt. De commissarissenvoorzitter heeft daar-
aan gehoor gegeven. Want nadat CeO Hoefsloot 
al gevolg had gegeven aan het ‘Guus ga naar 
huus’ van de aandeelhouders, heeft Brentjes nu 
eveneens zelf de handdoek in de ring gegooid. 



ceteco

D e uitspraak is gedaan in de procedure die door 

de curatoren in het faillissement van Ceteco N.V. 

(“Ceteco”) was aangespannen tegen bestuurders 

en commissarissen van Ceteco. De uitspraak is voor de 

dagelijkse praktijk van de commissaris van belang. Hoe-

veel bestuurders en commissarissen uiteindelijk moeten 

gaan betalen, is nog niet vastgesteld. Daarover moet ver-

der geprocedeerd worden. De rechtbank heeft wel alvast 

een voorschot van 50 miljoen euro toegewezen.

De wet (art. 2:9 BW) legt bestuurders van een ven-

nootschap de verplichting op om deze behoorlijk te 

besturen en commissarissen om behoorlijk toezicht 

te houden op dat bestuur. Als bestuurders en/of 

commissarissen in deze verplichting tot behoorlijke 

taakvervulling tekortschieten, moeten zij de schade 

die de vennootschap daardoor lijdt, aan de vennoot-

schap vergoeden. 

Als de vennootschap failliet gaat en er sprake is ge-

weest van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling door 

bestuurders en/of commissarissen gedurende drie jaar 

voorafgaand aan het faillissement en bovendien aanne-

melijk is dat dit een belangrijke oorzaak van het faillis-

sement is, moeten bestuurders en/of commissarissen het 

faillissementstekort aan de curator betalen. De wettelijke 

grondslag voor deze verplichting is te vinden in art. 2:138 

BW. Met het faillissementstekort worden de schulden 

van de failliete vennootschap bedoeld, die niet uit de 

opbrengst van het actief betaald kunnen worden. 

Onbehoorlijke taakvervulling
Het zal duidelijk zijn dat de eis dat het aannemelijk 

moet zijn dat de kennelijk onbehoorlijke taakvervul-

ling een belangrijke oorzaak van het faillissement is, 

de bestuurders en commissarissen mogelijkheden voor 

verweer biedt door te wijzen op andere oorzaken van het 

faillissement en een debat te openen over de vraag wat 

nu precies de oorzaak van het faillissement geweest is.

In geval van faillissement kan de curator ook de schade-

vergoeding opvorderen die bestuurders en/of commis-

sarissen aan de vennootschap verschuldigd zijn wegens 

de hiervoor bedoelde schending van art. 2:9 BW. De 

betreffende vordering is een actief van de boedel. Als de 

schadevergoeding meer bedraagt dan het faillissements- 

tekort, verdwijnt dit omdat het actief toeneemt met de 

betaalde schadevergoeding.

In al deze gevallen kan een individuele bestuurder of 

commissaris onder aansprakelijkheid uitkomen, als de 

(kennelijk) onbehoorlijke taakvervulling niet aan hem 

te wijten is en hij niet nalatig geweest is in het treffen van 

maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

De bestuurders en commissarissen die er niet in slagen 

om aan aansprakelijkheid te ontkomen, kunnen hoof-

Op 12 december 2007 heeft de rechtbank in Utrecht beslist dat bestuurders en com-
missarissen aansprakelijk zijn voor het tekort in het faillissement én voor de schade die 
Ceteco heeft geleden1. Ceteco liet onbetaalde schulden van 160 miljoen euro achter. 

commissarissen van
ceteco aansprakelijk 

▲
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delijk veroordeeld worden. Dat betekent dat de curator 

van ieder van hen het hele bedrag van de schadevergoe-

ding en/of het hele faillissementstekort kan opeisen. 

Zij moeten dan onderling maar uitmaken hoe zij dat 

verdelen. In dit artikel wordt verder ingegaan op de 

aansprakelijkheid van commissarissen, zoals die door 

de rechtbank is vastgesteld in de Ceteco zaak. 

Toetsingsmaatstaf
Ceteco was de topholding van het Ceteco concern. De 

kernactiviteiten van Ceteco bestonden sinds het begin 

van de jaren negentig uit de retail van met name wit- en 

bruingoed op de Latijns-Amerikaanse markt en de 

verlening van consumentenkrediet in verband met die 

retail. Tussen 1991 en 1996 hanteerde Ceteco een ambi-

tieuze groeistrategie, die gericht was op een snelle groei 

van de detailhandelactiviteiten in heel Latijns-Amerika. 

Ceteco kwam in 1997 in de problemen en verkreeg op 6 

juli 1999 surséance van betaling. Op 17 mei 2000 volgde 

het faillissement. De vordering van de curatoren tegen 

de bestuurders en commissarissen berustte op onbe-

hoorlijke taakvervulling uit hoofde van art. 2:9 BW 

en op kennelijk onbehoorlijk bestuur c.q. toezicht als 

omschreven in art. 2:138 BW en omvatte dus de schade-

vergoeding en het faillissementstekort.

De rechtbank behandelt eerst de vordering van de 

curator tot betaling van het faillissementstekort ex art. 

op het bestuur van de onderneming in kwestie en die 

redelijk handelt, niet snel het risico zal lopen dat hij 

veroordeeld wordt voor een faillissementstekort.

Dat in de Ceteco zaak wel tot een dergelijke veroorde-

ling gekomen werd, wordt voornamelijk veroorzaakt 

omdat de commissarissen niet hebben ingegrepen, toen 

bleek dat bij Ceteco sprake was van overstretching. Dat 

doet zich voor als de omvang van de onderneming te 

groot is ten opzichte van de kwaliteit van de onder-

liggende processen tot sturing en beheersing van de 

ondernemingsactiviteiten. Bij Ceteco leidde die over-

stretching ertoe dat Ceteco, toen in 1998 de verkopen 

onverwacht terugliepen, niet het hoofd kon bieden aan 

de omzetdaling. In dat verband overweegt de rechtbank 

dat er geen twijfel over kan bestaan, dat ieder redelijk 

denkend commissaris van een internationaal opere-

rende beursgenoteerde onderneming in de gegeven 

omstandigheden medio 1997 zich had laten informeren 

omtrent de vraag of de omvang van de organisatie nog 

wel in overeenstemming was met de kwaliteit van de 

onderliggende processen - en bij onvoldoende concrete in-

formatie op dit punt - verdere groei niet had moeten goed-

keuren. Volgens de rechtbank had een redelijk denkend 

commissaris in augustus 1997 behoren te weten dat die 

overstretching bij Ceteco in ieder geval in augustus 1997 

aan de orde was. Omdat de commissarissen echter op 24 

augustus 1997 zonder enig nader onderzoek instemden 

met verdere expansie, hebben de commissarissen naar het 

oordeel van de rechtbank hun toezichtstaak jegens Ceteco 

kennelijk onbehoorlijk vervuld. Op dat oordeel lijkt mij 

weinig af te dingen.

Daarna behandelt de rechtbank de tweede grondslag 

van de eis van curatoren: de schadevergoeding we-

gens onbehoorlijke taakvervulling door bestuurders 

en commissarissen jegens Ceteco ex art. 2:9 BW. De 

rechtbank stelt voorop dat voor die aansprakelijkheid 

van een bestuurder of commissaris vereist is, dat aan 

de bestuurder of commissaris een ernstig verwijt kan 

worden gemaakt. Dat dient te worden beoordeeld aan 

de hand van alle omstandigheden van het geval. Daarbij 

mag van een bestuurder of commissaris het inzicht en 

de zorgvuldigheid worden verwacht van een bestuur-

der of commissaris die voor zijn taak berekend is en 

deze nauwgezet vervuld. Alleen bij een onmiskenbare 

tekortkoming, een tekortkoming waarover geen ver-

standig bestuurder of toezichthouder twijfelt, kunnen 

bestuurders en commissarissen aansprakelijk zijn.Ook 

deze maatstaf lijkt mij voor commissarissen niet tot een 

onwerkbare situatie te leiden. 

Decharge
Aan de commissarissen werden in het kader van het 

2:138 BW. Zij stelt daarbij het toetsingskader voor ken-

nelijk onbehoorlijk bestuur of kennelijk onbehoorlijk 

toezicht voorop. Daarvan is slechts sprake indien geen 

redelijk denkend bestuurder of commissaris, onder 

dezelfde omstandigheden, aldus zou hebben gehandeld. 

Met het woord “kennelijk” wordt daarbij tot uitdruk-

king gebracht dat aan de bestuurders en commissaris-

sen een ruime marge wordt gegund en dat slechts een 

in het oog springende onbehoorlijke taakvervulling in 

aanmerking moet worden genomen. Daarbij moeten 

alle terzake dienende omstandigheden van het geval 

in onderling verband en samenhang in de beoordeling 

betrokken worden. De vraag of er sprake is van ken-

nelijk onbehoorlijk bestuur of kennelijk onbehoorlijk 

toezicht moet daarbij worden beantwoord naar hetgeen 

de bestuurders of commissarissen voorzagen of konden 

voorzien op het moment dat zij kun taak vervulden. 

Wat daarbij als een behoorlijk bestuurder of commis-

saris moet worden beschouwd, hangt mede af van de 

bekwaamheid die gezien aard en doel van de betref-

fende onderneming van de bestuurder of commissaris 

mocht worden verwacht. Aldus de rechtbank.

Overstretching
Naar mijn mening is, gelet op dit toetsingskader, dui-

delijk dat een commissaris, die over de bekwaamheid 

beschikt die vereist is voor de toezichthoudende taak 

onbehoorlijke toezicht een aantal concrete verwijten 

gemaakt. De rechtbank concludeert dat in ieder geval 

bij twee van deze verwijten inderdaad sprake is van 

onbehoorlijk toezicht. Eén van de kwesties waarvan de 

rechtbank tot het oordeel komt dat er sprake was van 

onbehoorlijk toezicht, betreft de negatieve ontwikkeling 

van de solvabiliteitsratio. Volgens de rechtbank hadden 

de commissarissen vanwege de negatieve ontwikkeling 

van de solvabiliteit een nader onderzoek moeten instel-

len naar de vermogenspositie van Ceteco in relatie tot 

de voorgenomen groei.

(De bestuurders en) de commissarissen hadden zich 

overigens als verweer beroepen op de decharge die 

hen voor de jaren 1996, 1997 en 1998 door de algemene 

vergadering van aandeelhouders verleend was. Zij 

meenden dat zij daarom niet wegens onbehoorlijke 

taakvervulling tot schadevergoeding veroordeeld kon-

den worden. De rechtbank was echter van oordeel dat 

in de jaarrekeningen over de betreffende jaren slechts 

in algemene bewoordingen het gevoerde beleid werd 

weergegeven en dat daaruit niets bleek over de aan het 

gevoerde beleid verbonden risico’s en de met betrek-

king tot die risico’s gemaakte beleidskeuzes. De recht-

bank wijst er in dat verband in het bijzonder op dat 

uit die jaarrekeningen niets bleek omtrent de keuze 

om voorrang te blijven geven aan de groei van de or-

ganisatie. Daaraan verbindt de rechtbank de conclusie 

dat de verleende decharge zich niet uitstrekte tot het 

beleid waarop commissarissen werden aangesproken.

Tot slot is voor commissarissen nog één oordeel van 

de rechtbank van belang. De rechtbank stelt namelijk, 

zowel in het kader van het kennelijk onbehoorlijk toe-

zicht als in het kader van het onbehoorlijk toezicht, de 

algemene norm vast die uitgangspunt is voor de taak-

vervulling van commissarissen. De rechtbank geeft 

aan dat het de taak van de commissarissen is toezicht 

te houden op het bestuur en dat zij zich daartoe door 

het bestuur moeten laten inlichten, het bestuur moe-

ten adviseren en zo nodig moeten ingrijpen.<

Dechargeverlening 
bood geen soelaas

onbehoorlijke taakver-
vulling mede-oorzaak 
van het faillissement

ceteco
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1 
ook grootaandeelhouder Hagemeijer NV is door de rechtbank hoofde-

lijk aansprakelijk gehouden voor de schade van ceteco. De accountant 
gaat volgens de rechtbank vrijuit.

Mr J.c.J. Wouters is als  advocaat verbonden aan de praktijkgroep Litigation 
& Regulation van DLA  Piper; jos.wouters@dlapiper.com  



Een bedrijf kan autonoom groeien. Dat kan even duren. Een bedrijf kan ook in een paar jaar tijd zes 
keer zo groot worden. Dat deed bouwer Koninklijke BAM Groep. BAM nam deze eeuw twee grote 
bedrijven over en handelde alsof dit fusies waren. Gesprek met Joop van Oosten, de bestuursvoor-
zitter van de grootste bouwer van Nederland. “Vijandige overname staat niet in ons woordenboek.”

Schrap het woord 
overname en spreek 
altijd over ‘wij’ 

A an het begin van de gang naar het kantoor van 

de hoogste baas van Koninklijke BAM Groep 

NV, kijkt meneer Bredero streng en enigszins be-

droefd voor zich uit. Althans, zo heeft hij lang geleden 

voor dit borstbeeld geposeerd. Bredero is de naamgever 

van het eerste grote bedrijf dat BAM overnam, in 1987. 

De gang hangt vol met geschilderde portretten van 

mannen die leiding gaven aan ondernemingen die zijn 

opgegaan in BAM, de grootste bouwer van Nederland. 

“De heer Prins, oprichter van NBM, hangt hier met een 

schilderij”, zegt Joop van Oosten, “en meneer Maas van 

Wilma en meneer Van Hemert van HBG.” Van Oosten 

is voorzitter van de vierkoppige raad van bestuur van 

BAM. Ook een portret van zijn directe voorganger, Wim 

van Vonno, hangt naast de andere aartsvaders. “Want 

Wim is de founding father van de huidige BAM”, stelt 

Van Oosten.

Het internationale bouwbedrijf heeft een Europese 

toppositie en is vooral deze eeuw explosief gegroeid 

door overnames die eigenlijk fusies waren. “Financieel 

en juridisch noem je het overnames. Wij hebben altijd 

aandelen van iemand gekocht, dus bij ons is altijd 

sprake geweest van een overname. Maar, die technische 

term gebruiken we één keer en daarna hebben we het 

alleen nog maar over fusie. We gebruiken woorden 

zoals ‘vorming van’, ‘opgaan in’, ‘samen werken met’. Het 

woord ‘overname’ schrappen we overal uit.”

BAM’ers
BAM heeft twee grote fusies achter de rug. In 2000 de 

bouw- en infrabedrijven van NBM-Amstelland, waarna 

BAM NBM in 2002 fuseerde met bouwbedrijf HBG. 

“BAM werd met NBM twee keer zo groot”, vertelt Van 

Oosten, “en BAM NBM met HBG drie keer zo groot. 

Dus nu is de oude BAM een zesde van het huidige 

geheel. Dan moet je nieuwe BAM’ers maken.” Wat Van 

Oosten betreft mag elke BAM’er trots zijn op waar hij 

of zij vandaan komt, maar ook voelen dat de toekomst 

gemeenschappelijk is. “En dat is een BAM-toekomst”, 

zegt Van Oosten. “Iemand die zegt ‘vroeger deden we 

het altijd beter, dus gaan we het weer zoals vroeger 

doen’, dat kan niet. We kunnen binnen één bedrijf 

Door: Robert Giebels

▲

terugkijken
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niet op twaalf manieren projecten aan blijven pakken.”

Die verwijzingen naar het verleden – zo zijn ook de 

vergaderzalen naar de founding fathers genoemd 

- moeten niet alleen maar een gimmick zijn, waar-

schuwt Van Oosten. “Je moet dat inhoud geven.” 

Zeker een bedrijf als BAM dat vooral groeide door 

nieuwe bedrijven toe te voegen. Al die overnames en 

fusies zijn anders, maar ze beginnen altijd hetzelfde: 

“Wij proberen altijd snel op een vertrouwensvoet te 

komen met de mensen die bij ons zouden gaan horen. 

Dus de relatie moet altijd vriendelijk zijn. ‘Vijandige 

overname’ staat niet in ons woordenboek.”

BAM lijkt geen paradijs voor jobhoppers. Drie van de 

vier leden van de raad van bestuur hebben BAM als 

hun eerste en enige werkgever en dat sinds 1971, 1976 en 

1977. Het vierde lid is afkomstig van HBG en dat zal het 

aankomende vijfde lid ook zijn. “Dat we allemaal lang 

bij BAM zitten en elkaar heel goed kennen, zorgt ervoor 

dat we als raad heel consistent zijn in het neerzetten 

van een cultuur van BAM”, meent bestuursvoorzitter 

Van Oosten. De raad gaat uit van een piramide – “ver-

velend woord misschien, maar je kunt onmogelijk 

vanuit hier alle 27.000 BAM’ers overzien” – en collegiaal 

bestuur. “Binnen de raad hanteren wij het Rijnlandse 

model.” Alle leden van de raad van bestuur hebben een 

operationele portefeuille en hebben dagelijks direct 

contact met de directies van ‘hun’ werkmaatschappijen. 

Die directies worden gestimuleerd om hun bedrijven 

op dezelfde manier aan te sturen als zij door de raad 

van bestuur worden behandeld. “Waar we naar streven 

is een cultuur waarin mensen zich vrij voelen om jou 

onmiddellijk te melden als er een probleem is.”

Groen-oranje vlag
Wie expandeert zoals BAM, kan dan een keer zijn neus 

stoten. Zoals twee jaar geleden in Duitsland. Een Duitse 

werkmaatschappij die als onderdeel van HBG was ver-

worven, kwam in zeer zwaar weer terecht. “De cultuur 

was daar: vooral niet melden dat je een probleem hebt, 

maar het zelf op proberen te lossen.” De mensen had-

den er geen vertrouwen in dat ze de problemen konden 

melden. “In zo’n cultuur ben je dus altijd te laat”, weet 

Van Oosten. Het Duitse bedrijf viel als een kaartenhuis 

in elkaar. Een kleine overname kan een keer mislukken, 

maar de laatste grote fusie van BAM met HBG, in 2002, 

is geslaagd. BAM en HBG hadden elkaar nodig, was de 

overtuiging van de top. “We konden alleen al getalsma-

tig het roer niet naar één kant omgooien”, vertelt Van 

Oosten. Net als de fusie met NBM deed de raad van 

bestuur ook de HBG-fusie “als echte doe-het-zelvers”, 

dus zonder duurbetaalde adviseurs. De raad stond voor 

de vraag hoe ze de filosofie van ‘vertrouwen geven’ en 

‘het is geen overname maar een fusie’ bij HBG konden 

overbrengen. “We heetten toen BAM NBM, maar BAM 

NBM HBG als naam was geen optie, want dat past 

niet meer op een T-shirt.” BAM zocht het daarom in 

de kleur van de huisstijl. Het kanariegele BAM nam de 

bedrijfskleuren van HBG over en werd groen-oranje. 

“Dat gaf in het BAM-huis een hoop gedonder – ik heb 

zelfs in een tekenzaal het verhaal nog een keer staan 

uitleggen waarom dat moest”, vertelt Van Oosten. “Maar 

de mensen die binnenkwamen, geloofden hun ogen 

niet. ‘Dit is geweldig, kennelijk zijn we welkom’, zeiden 

ze. We hebben ze allemaal een groen-oranje BAM-vlag 

meegegeven om de volgende dag op hun kantoor te 

hijsen. Met dat soort ogenschijnlijk kleine dingen maak 

je tastbaar dat je naar een nieuwe eenheid toe wilt.”

Altijd ‘wij’
De bureaula waarin het Masterplan Fusies en Over-

names ligt, is bij BAM leeg, maar Van Oosten ziet wel 

terugkerende ingrediënten die de kans op succes van 

een fusie vergroten. Zoals: “Altijd over ‘wij’ praten, nooit 

over jullie – heel belangrijk. Hoe gaan wij dat nieuwe 

bedrijf eruit laten zien? Wat wordt ieders taak in ons 

nieuwe bedrijf?” En dat dan vanaf het eerste contact 

met het verkopende bedrijf.

Neem de fusie met HBG: BAM had een woningbouw-

bedrijf en HBG had een woningbouwbedrijf. Ze zitten 

in dezelfde markt, hebben dezelfde klanten en die zien 

geen verschil meer. “Dat moet je wel samenvoegen.” Het 

gaat er Van Oosten om wat er ná zo’n samenvoeging 

gebeurt: “Tegen de bazen van die afzonderlijke bedrij-

ven zeg ik: ‘jullie worden straks de baas van de nieuwe 

samengevoegde club, dus jullie gaan samen een plan 

maken van hoe dat nieuwe bedrijf eruit gaat zien.’ Dat 

is toch logisch?” Het kernwoord waarmee 

joop van Oosten (1948) studeerde in 1974 af als ingeni-
eur civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft 
en begon twee jaar later bij BAM als werkvoorbereider. 
Daarna volgden functies zoals projectleider, bedrijfsleider en 
manager projectrealisatie bij BAM Vastgoed. in 1986 werd 
Van Oosten directeur van BAM Vastgoed en in 1992 direc-
teur van BAM Utiliteitsbouw. Weer drie jaar later volgde de 
benoeming als lid van de raad van bestuur, waar hij sinds 
2005 voorzitter is als opvolger van Wim van Vonno. Het za-
kenblad FeM Business plaatst Van Oosten (brutosalaris in 
2007: 555.000 euro) op plaats 50 van de Top 100 mach-
tigste bestuurders van nederland. Van Oosten heeft vier 
kinderen en gevraagd naar zijn liefhebberijen antwoordt hij 
‘Actief Hagenaar’. Dat wil zeggen? “Gisterenavond naar 
het nederlands Danstheater en vanavond naar ADO.”

Ir. J.A.P. vAn OOSten

▲

“Plasterk heeft BAM beledigd, 
wat ga je daar aan doen?”

‘Binnen de 
raad van be-
stuur hanteren 
we het Rijnland-
se model’

BAM Civiel heeft 
de verdiepte kel-
ders in de huidige 
binnenhoven van 
het Rijksmuseum 
in Amsterdam 
opgeleverd aan 
de Programmadi-
rectie Het nieuwe 
Rijksmuseum.
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“We kunnen binnen één bedrijf niet op 
twaalf manieren projecten aan blijven pakken”

overgenomen bedrijven rimpelloos in BAM opgaan, is: 

vertrouwen. Van Oosten gebruikt het woord voortdu-

rend. En vertrouwen vergt geleidelijkheid, legt de baas 

van BAM uit. “Wij komen dus niet op dag één na de 

overname met de bestelbus vol potten verf om alles in 

onze kleur te schilderen. We willen aan elkaar wennen. 

Anders krijgen de mensen die bij dat nieuwe bedrijf 

werken het gevoel dat ze als een zak zand van de ene 

naar de andere plek worden gesjouwd. Dat vinden 

mensen heel vervelend.”

“We laten in het begin ook de structuur van een bedrijf 

intact en op termijn kijken we samen wel of en wanneer 

we wat moeten veranderen. Het mooiste is het als het 

nieuwe bedrijf na verloop van tijd zelf voorstelt zijn 

huisstijl en naam aan BAM aan te passen.” Maar: niet te 

snel. De andere kant van de medaille is dat wanneer een 

bedrijf meteen BAM wil heten, Van Oosten dan zegt: 

“Dat moet je eerst verdienen.” Ook bestuurders van 

het nieuwe bedrijf worden door BAM langs de weg van 

Wat nu koninklijke BAM Groep heet, begon 
in 1869 als de timmerwerkplaats van Adam 
van der Wal. Al vroeg moest Van der Wal 
besluiten wat zijn core-business zou worden: 
timmerwerk voor de bouw of toch verder 
gaan met zijn doodskistenbusiness. “Als hij 
voor het laatste had gekozen waren we nu de 
grootste begrafenisondernemer van europa”, 
is het standaardgrapje van Van Oosten. Van 
der Wals zoon joop veranderde de naam van 
zijn vaders zaak in Bataafsche Aanneming 
Maatschappij en zo ontstond in 1928 BAM.
in 1959 ging de nV naar de beurs en tot 
1987 groeide BAM door het toevoegen van 
kleine regionale bedrijven. Daarna ging BAM 
samen met branchegenoot Bredero. in 1994 
werd het toen 125 jaar oude BAM koninklijk 
en in 2000 volgde de fusie met nBM waarin 
eerder bouwbedrijf Wilma was opgegaan. in 
2002 fuseerde BAM nBM met HBg en in 
2005 werd projectontwikkelaar Amstelland 
aan BAM toegevoegd. BAM boekte in 2007 
een nettoresultaat van 349 miljoen euro op 
een omzet van bijna 9 miljard euro. Volgens 
bestuursvoorzitter Van Oosten is een omzet-
niveau van 10 miljard euro nodig om bij de 
europese top 10 van bouwbedrijven te blijven 
horen en voor de grote projecten in europa 
in aanmerking te blijven komen. De over-
namestrategie van BAM is in een simpele 
matrix te vangen van vijf europese landen en 
elf bouwgerelateerde activiteiten. Alle vakjes 
onder nederland zijn vol, maar waar ze in 
België, het Verenigd koninkrijk, Duitsland en 
ierland leeg zijn, is ruimte voor overnames. 
Zo werd het hokje België – Wegen vorig jaar 
gevuld met de overname van wegenbouwer 
Betonac. Afgezien van het vullen van de 
vakjes in de Activiteiten-Landen matrix, wil 
BAM in landen waar het nog kan bedrijven 
groter laten worden of bedrijven toevoegen 
die hetzelfde product bieden. Verder moeten 
werkmaatschappijen grensoverschrijdende 
concepten ontwikkelen en overweegt BAM 
met overnames actief te worden in een zesde 
europese land.

de geleidelijkheid geleid. De voorheen autonome top 

van zo’ n nieuw bedrijf moet opeens binnen mandaten 

blijven. “De mandaten die we ze gunnen zijn ruim, 

maar liggen wel vast. En boven de mandaten moet er 

gewoon toestemming aan deze raad van bestuur wor-

den gevraagd. In het begin zijn we daar redelijk coulant 

in, zonder dat we over ons laten lopen.”

Diep dal
Voordat de top van een overgenomen bedrijf om 

uitbreiding van zijn mandaat bij Van Oosten en de 

zijnen komt vragen, is er onderling al veel vertrouwen 

uitgewisseld. Sinds de bouwaffaire, waarbij ook BAM 

volgens Van Oosten “volop in wind kwam te staan”, 

komt fraude en corruptie aan de orde, nog voor het 

eerste gesprek met een over te nemen bedrijf. BAM 

kijkt naar hun cultuur van zakendoen en gaat na of de 

bestuurders en het bedrijf een goede reputatie hebben 

in de bouwwereld. “Of iemand een slechte naam heeft, 

dat lees je niet in de krant”, zegt Van Oosten.

“We zijn als branche en bedrijf door een heel diep dal 

gegaan. We hechten erg aan onze goede naam.” Die 

naam mag het predicaat Koninklijk dragen, een nuttig 

cultuursymbool waar de bouwaffaire niets aan veran-

derde. En als die goede naam beschadigd wordt? On-

derwijsminister Plasterk wees eerder dit jaar de offerte 

van BAM af voor de restauratie van het Rijksmuseum. 

BAM was na een aanbestedingsprocedure als enige 

aannemer overgebleven en Plasterk suggereerde dat het 

bouwbedrijf daar misbruik van probeerde te maken. 

‘Ik laat me niet door BAM gijzelen’, zei de bewindsman 

tegen het Journaal. “Dat raakt ons hele bedrijf, alle 

BAM-mensen, heel diep”, vertelt Van Oosten. “Voordat 

de vergadering van de Centrale Ondernemingsraad 

begon, zeiden OR-mensen vanuit alle geledingen tegen 

mij: ‘Joop, die Plasterk, wat ga je daaraan doen? Want 

hij heeft ons, hij heeft BAM, beledigd.’ Dat is goed. Dat 

is het bewijs dat we gewoon allemaal BAM zijn.”<

BAM vAn 1869 tOt 2009

Foto links:
Artist impression 

van een woontoren 

tussen de Am-

sterdam Arena en 

Villa Arena aan de 

Arenaboulevard.

Foto rechts:
Het boren van de 

Hubertustunnel is 

klaar (4 juni 2007).  
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Boudewijn Beerkens is sinds 2004 regent bij het Roomsch Catholijk Oude Armenkantoor 
(RCOAK) in Amsterdam, een vermogensfonds dat inmiddels meer dan 400 jaar bestaat en als 
doelstelling heeft om initiatieven die zich richten op kwetsbare groepen in de samenleving 
financieel te ondersteunen. ‘‘We opereren in relatieve stilte.’’

Regent voor de armen 

In het ‘dagelijks leven’ is Boudewijn Beerkens chief 

financial officer bij Wolters Kluwer. De financiële 

kennis komt hem goed van pas in zijn vrijwilligers-

werk als penningmeester bij het RCOAK. ‘‘Toen de 

zittende regenten me benaderden, dachten ze natuurlijk 

‘die weet wat van geld’’, lacht hij. Beerkens kende de 

organisatie uit zijn studententijd, maar had er nooit eer-

der concreet mee te maken gehad.

‘‘Normaal gesproken opereren we in relatieve stilte, maar 

in 2007 heeft het RCOAK wereldkundig gemaakt dat een 

deel van het jaarlijkse Amsterdamse sociale zorgbudget 

is uitgegeven aan het werk van de voedselbanken in 

Amsterdam. Daarmee zetten we eigenlijk een stap terug 

naar de basis. Verder stellen we onder meer ons pand 

het Lindenhofje in Amsterdam ter beschikking. Daar is 

bijvoorbeeld een palliatieve zorginstelling voor kinderen 

gevestigd. Ook steunen we initiatieven die de saamhorig-

heid tussen verschillende culturen bevorderen.’’ 

In zijn algemeenheid steunt het RCOAK initiatieven 

die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen in 

de laatste levensfase. Voor die ouderen kent de stich-

ting donaties toe in heel Nederland, bijvoorbeeld om 

kleinschalige zorgprojecten mogelijk te maken voor 

dementerende ouderen. ‘‘Zo proberen we hun optimaal 

levensgeluk te geven en te voorkomen dat ze alleen 

maar tussen vier muren zitten.”

Kwetsbare groepen
Binnen Amsterdam kunnen ook projecten worden 

gehonoreerd die zich richten op het welbevinden van 

andere kwetsbare groepen. Dan speelt leeftijd geen 

rol. ‘‘Wat we nooit doen, is dat we exploitatie op ons 

nemen. Maar we financieren bijvoorbeeld wel de kosten 

van een verbouwing. Ander uitgangspunt is dat we 

alleen aanvragen honoreren die niet elders op subsidie 

“Deze nevenfunctie draagt bij
aan de balans in mijn leven”
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of financiële steun kunnen rekenen.’’ Het vermogen 

van het RCOAK bedraagt zo’n 80 miljoen euro. Daar-

van wordt jaarlijks 2,5 à 3 miljoen besteed. De giften 

zijn gesplitst in verschillende potjes, vertelt Beerkens 

met thema’s als sociale projecten en innovaties in de 

zorg. Om het vermogen op peil te houden, belegt het 

RCOAK de gelden in aandelen, obligaties en onroe-

rend goed. ‘‘Dat beheer hebben we uitbesteed aan een 

professionele vermogensbeheerder. Wij geven aan hoe 

we willen dat het geld wordt belegd en indien we dat 

wensen kunnen we aangeven dat hij bepaalde posities 

moet afbouwen. We willen namelijk geen risicovolle be-

leggingen. Ons doel is primair het in stand houden van 

het vermogen, omdat de aanwas door donaties zo goed 

als stil ligt. De groei van ons vermogen moet dus voort-

komen uit de beleggingsresultaten.’’ Vier keer per jaar 

komen de vijf regenten bijeen. Voorzitter van het college 

is Godfried van der Lugt, de oud-bestuursvoorzitter 

van ING Groep. Tussentijds wordt er overlegd over pro-

jecten, met de accountant en eens per maand ontvangt 

Beerkens een overzicht van de beleggingsprestaties. 

Voor de dagelijkse gang van zaken is er ‘een professio-

neel projectbureau dat van wanten weet’ onder leiding 

van directeur Frieda de Pater. ‘‘Het is een hele leuke 

en dynamische groep mensen die nauwe betrokken-

heid voelen bij wat we voor elkaar willen krijgen. Voor 

mijzelf draagt het bij aan de balans in mijn leven: ik 

wil niet alleen de cfo van Wolters Kluwer zijn, maar er 

ook maatschappelijk toe doen.”<  

DE nevenfuncTie
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boetes

op 1 oktober 2007 is de Mededin-

gingswet – naar aanleiding van 

een uitgebreide evaluatie – 

ingrijpend gewijzigd. Om met de meest 

verstrekkende wijziging te beginnen: de 

NMa heeft de bevoegdheid gekregen om 

boetes op te leggen aan onder meer (zelf-

standig bevoegde) managers, bestuurders 

en commissarissen van ondernemingen, 

wanneer zij kunnen worden aangemerkt 

als “opdrachtgever” van, of “feitelijk lei-

dinggevende” aan een overtreding van de 

Mededingingswet. Aan deze personen kan 

– per overtreding – een boete van maxi-

maal 450.000 euro worden opgelegd. Voor 

het opleggen van een individuele boete 

is ofwel vereist dat de persoon in kwestie 

uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven om 

in strijd met de Mededingingswet te han-

delen (“opdrachtgever”), ofwel dat hij of 

zij de aanmerkelijke kans heeft aanvaard 

dat de overtreding zich zou voordoen en 

maatregelen achterwege heeft gelaten om 

dat te voorkomen, terwijl hij of zij daartoe 

wel de bevoegdheid en de mogelijkheid 

had (“feitelijk leidinggevende”). 

Klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling van de NMa 

biedt, naar aanleiding van deze nieuwe 

boetebevoegdheid, naast ondernemin-

gen sinds kort ook natuurlijke personen 

(inclusief ex-werknemers of -bestuurders) 

de mogelijkheid een wetsovertreding bij 

de NMa te melden in ruil voor boetekor-

ting of –immuniteit. Deze regeling kan 

aanleiding geven tot belangenconflicten. 

Hoewel het mogelijk is om een geza-

menlijke melding te doen namens een 

onderneming en een of meer opdracht-

gevers of feitelijk leidinggevenden, in 

welk geval de boetekorting zich over allen 

uitstrekt, werkt dat alleen wanneer alle 

partijen het over de melding eens zijn. In 

geval van onenigheid kan een individuele 

(ex-) manager, bestuurder of commis-

saris besluiten om op eigen houtje een 

overtreding aan de NMa te melden. Dat 

kan voor diegene een persoonlijke boete 

voorkomen, maar voor de onderneming 

een boete uitlokken die kan oplopen tot 

10% van de wereldwijde jaaromzet. 

Hoge boetes
Ten tweede bleek uit de evaluatie van 

de Mededingingswet dat de boetes voor 

een aantal overtredingen onvoldoende 

afschrikwekkende werking hadden. Om 

die reden zijn de maximumstraffen voor 

bijvoorbeeld het verstrekken van verkeer-

de informatie aan de NMa fors verhoogd: 

van 22.500 euro naar 450.000 euro of, in 

geval de boete wordt opgelegd aan een 

onderneming, 1% van haar jaaromzet 

indien dat een hoger maximum oplevert 

dan het genoemde bedrag. Een ander pro-

bleem onder de oude Mededingingswet 

was dat boetes die werden opgelegd aan 

ondernemersverenigingen (zoals federa-

ties, coöperaties en brancheverenigingen) 

in de praktijk vaak niet konden worden 

ingevorderd vanwege de beperkte midde-

len van dergelijke verenigingen. Ook voor 

dat probleem is een tamelijk rigoureuze 

oplossing gekozen: sinds de wetswijzi-

ging kan de NMa boetes die onbetaald 

blijven, invorderen van elke onderneming 

die ten tijde van de wetsovertreding in de 

vereniging een bestuursfunctie vervulde. 

Indien dat nog steeds niet tot volledige 

betaling van de boete leidt, kan de NMa 

vervolgens alle ondernemingen aanspre-

ken die ten tijde van de overtreding lid 

waren van de vereniging. Daarbij is de 

NMa enkel gebonden aan het boetemaxi-

mum van 10% van de jaaromzet van de 

individuele ondernemingen waarop de 

boete wordt verhaald. Een onderneming 

die door de NMa wordt aangesproken 

als (bestuurs)lid van een vereniging kan 

de dans ontspringen wanneer zij kan 

bewijzen dat ze (i) het besluit van de 

vereniging dat in strijd is met de Mede-

dingingswet niet heeft uitgevoerd, en (ii) 

dat zij ofwel niet op de hoogte was van 

dat besluit, ofwel daarvan actief afstand 

heeft genomen. Dergelijk bewijs is in de 

praktijk echter vaak moeilijk te leveren. 

Bestuursfuncties en lidmaatschap van 

ondernemersverenigingen vormt voor 

ondernemingen daarom een direct 

potentieel financieel risico. De tendens is 

duidelijk: het nemen van risico’s met de 

mededingingsregels wordt, zowel voor 

ondernemingen als voor bestuurders en 

commissarissen, steeds gevaarlijker. Het 

is belangrijk een adequaat competition 

compliance programma te hebben om 

deze risico’s beheersbaar te houden.<

Wijziging Mededingingswet:  
aangescherpt boetebeleid NMa

Boetes voor overtreder mededingingswet
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Mr M. van Wanroij is als advocaat verbonden aan
de praktijkgroep Litigation & Regulation van DLA Piper;
martijn.vanwanroij@dlapiper.com 

Door: Martijn  
van Wanroij



beloning

D e statuten van de betrokken ven-

nootschap (“BV”) bepalen dat de 

bezoldiging van de commissaris-

sen wordt vastgesteld door de algemene 

vergadering van aandeelhouders (“AVA”). 

De AVA had in 1998 de jaarlijkse vergoe-

ding voor de commissarissen vastgesteld 

op NLG 5.000.

Een aantal jaren later besprak de raad 

van commissarissen van BV (“RvC”) in 

een eigen vergadering deze vergoeding. In 

die vergadering van de raad van commis-

sarissen waren ook alle aandeelhouders 

aanwezig. De conclusie van die vergade-

ring was dat de vergoeding marktcon-

form moet zijn en in relatie moet staan 

tot de risico’s en verantwoordelijkheden. 

De huidige vergoeding moet herijkt wor-

den. In die vergadering wordt een bedrag 

genoemd van NLG 7.000.

Ook wordt in die vergadering een ge-

delegeerd commissaris aangewezen. De 

RvC had volgens de statuten van BV die 

bevoegdheid. In die vergadering heeft 

de RvC vervolgens een budget voor de 

taakvervulling van deze gedelegeerd com-

missaris vastgelegd.

Het conflict
BV weigert de hogere vergoeding aan de 

reguliere commissarissen uit te betalen. 

Ook weigert zij de vergoeding (conform 

budget) uit te betalen aan de gedelegeerd 

commissaris. BV stelt zich hierbij op het 

standpunt dat de vergoeding voor de 

commissarissen én voor de gedelegeerd 

commissaris niet conform de voorschrif-

ten is vastgesteld. De commissarissen 

betogen dat het besluit tijdens de verga-

dering was genomen in aanwezigheid en 

met instemming van alle aandeelhouders. 

Omdat de wet bepaalt dat de AVA ook 

besluiten kan nemen buiten een vergade-

ring, mits schriftelijk en unaniem, zijn de 

vergoedingen wel degelijk op juiste wijze 

vastgesteld.

Overweging en beslissing
De Rechtbank vraagt zich af of de om-

standigheden dat in de vergadering van 

raad van commissarissen, in aanwezig-

heid van alle aandeelhouders, is besloten 

dat de vergoeding “herijkt” zou worden 

én dat in die vergadering het bedrag van 

NLG 7.000 is “genoemd” voldoende zijn 

om te kunnen vaststellen dat de AVA een 

nieuwe, hogere vergoeding heeft vastge-

steld. De Rechtbank beantwoordt deze 

vraag ontkennend. De enkele omstan-

digheid dat alle aandeelhouders bij de 

vergadering van de raad van commissa-

rissen aanwezig waren betekent niet dat 

deze vergadering kan worden aangemerkt 

als een AVA. Ook is er niet voldaan aan de 

formaliteiten van een AVA-besluit buiten 

vergadering. De notulen van de verga-

dering van de raad van commissarissen 

waren immers slechts door de voorzitter 

getekend, en niet door de aandeelhouders. 

Hetzelfde geldt voor de vergoeding van de 

gedelegeerd commissaris. Weliswaar heeft 

de raad van commissarissen de bevoegd-

heid één hunner aan te wijzen als gedele-

geerd commissaris, de vergoeding van deze 

commissaris blijft echter een aangelegen-

heid van de AVA. Ook hiervoor is geen for-

meel AVA besluit genomen. De Rechtbank 

geeft BV dus gelijk en verwerpt de eisen 

van de commissarissen tot uitbetaling van 

de vergoedingen.<

Commentaar Dla PiPer 

De geschetste situatie komt 
regelmatig voor in de praktijk. 
Men verliest zich niet graag in 
papierwerk en formaliteiten. 
Het feit dat de aandeelhouders 
aanwezig waren, en niet pro-
testeerden, was voor de com-
missarissen aanleiding om te 
denken dat ze ermee instem-
den. Zelfs dat een formeel 
besluit genomen was. Weest u 
eens eerlijk, hoe vaak komt het 
niet voor dat u in een derge-
lijke situatie denkt: ‘Ach, laat ik 
de boel maar niet op de spits 
drijven. ‘Ze’ hebben immers 
alles gehoord en ‘ze’ kunnen 
niet zeggen dat ‘ze’ er niet van 
wisten?
Een begrijpelijke gedachte. 
Maar deze uitspraak van de 
rechtbank Arnhem maakt dui-
delijk, dat “het ervan weten” 
niet voldoende is. Als de sta-
tuten of de wet voorschrijven 
dat een besluit van een orgaan 
vereist is, dan dient dit ook for-
meel uitgewerkt te worden. Hier 
geldt: form over substance! 

De Rechtbank Arnhem heeft recent een uitspraak1 gedaan over 
de wijze waarop de beloning van commissarissen was vastgesteld. 

Keep your eye on the money... 
and the formalities!

mr a.J. Wiggers is als notaris verbonden
aan de praktijkgroep Corporate van DLA Piper;
sander.wiggers@dlapiper.com  
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Door: Sander Wiggers

1 Rechtbank Arnhem, 9 januari 2008



bij overgang van werknemers
OutsOurcing DO’s anD DOn’ts

DLA Piper 
recente publicaties

neDerlanDs MeDeDingingsrecht
Deze geheel herziene, uitgebreide en 
geactualiseerde uitgave geeft een compleet 
overzicht van de mededingingspraktijk in Ne-
derland. Behalve op de materiële onderdelen 
van het mededingingsrecht - kartelverbod, 
verbod op misbruik van een economische 
machtspositie, concentratietoezicht en 
begrippen als ‘onderneming’, ‘merkbare me-
dedingingsbeperking’, ‘misbruik’, ‘concentra-
tie’ en ‘zeggenschap’ - wordt ook uitvoerig 
ingegaan op de handhaving van de Mededin-
gingswet: toezicht, onderzoek en beboeting 
door de NMa en de toetsing daarvan door de 
bestuursrechter. Daarnaast wordt aandacht 

besteed aan de handhaving van het mede-
dingingsrecht via het civiele recht en aan de 
verhouding tussen het Nederlandse en het 
Europese mededingingsrecht. Dit boek geeft 
zowel praktijkjuristen als andere geïnteres-
seerden een gemakkelijk toegankelijke, 
volledige en bruikbare handleiding tot het 
mededingingsrecht in Nederland.

Deze uitgave geeft op een praktische 
wijze inzicht in de arbeidsrechtelijke 
problematiek die bij overgang van 
werknemers in het algemeen en bij 
outsourcingstrajecten in het bijzon-
der kan spelen. Dit boek is bedoeld 
voor een brede kring van geïnte-
resseerden, zoals de HR-adviseur, 
bedrijfsjurist of generalist.
In dit boek komen onderwerpen aan 
bod als: wat is een overgang van 
onderneming, welke werknemer gaat 
over, wanneer is sprake van een 
overgang van onderneming en welke 

arbeidsvoorwaarden gaan over?
Ook wordt ingegaan op onderwerpen 
als harmonisatie van arbeidsvoor-
waarden, ontslag van werknemers, 
pensioen en medezeggenschap. Tot 
slot komt internationale outsourcing 
of insourcing aan bod. Elk onderwerp 
wordt afgesloten met praktische tips. 
Dit boek biedt de geïnteresseerde 
lezer de mogelijkheid om in korte 
tijd en zonder al te veel juridische 
termen een goed begrip te krijgen 
van de do’s en don’ts bij overgang 
van werknemers.

Indien u geïnteresseerd
 bent in een exemplaar,  kunt 
u contact opnemen met de 

afdeling marketing: 
patrick.degroot@

dlapiper.com


