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De media leven de laatste tijd bij de waan van de dag: 

het is alles crisis wat de klok slaat. Voor het acht uur-

journaal is er zelfs een apart crisis-logo ontworpen. 

Iedere keer als het logo in beeld komt zet je je weer even 

schrap voor wat er komen gaat. Als je al die nieuwsitems 

achter elkaar zet, is de conclusie dat bijna nergens over de 

grens van morgen wordt gekeken. Goed, iedereen is het erover 

eens dat er sprake is van een disfunctionerend systeem in de 

financiële wereld, dat raden van bestuur zich hebben laten 

leiden door de verkeerde belangen en misschien zelfs wel dat 

het toezicht andere accenten moet leggen. De stelling dat er 

iets moet veranderen wordt breed gedeeld. Het valt echter op 

dat de vraag hoe we toezicht in het vervolg moeten benade-

ren nauwelijks wordt gesteld, laat staan wordt beantwoord. 

De tijd lijkt daarom rijp om rust te nemen, om achterover 

te zitten en te reflecteren over wat goed toezicht nu eigenlijk 

inhoudt. Daarom is het thema van dit nieuwe nummer van de 

commissaris the art of supervision. 

Zo staat door het nummer heen een drieluik van artikelen 

waarin wordt ingegaan op de vraag hoe het beste toezicht ge-

houden kan worden. René Tissen en Robert de Bakker bespre-

ken op pagina 4 of de basis van toezicht ligt in de theorie of 

dat er juist een praktische benadering moet worden gezocht. 

Frans Gosses en Peter Idenburg gaan vooral in op de relatie 

tussen de CEO en de voorzitter van de raad van commissaris-

sen (pagina 24). Wilfred Opheij en Marius Frank behandelen 

op pagina 36 de mate van betrokkenheid die commissarissen 

moeten tonen bij de strategie en de uitvoering van die strate-

gie. De vraag naar de mate van betrokkenheid van commis-

sarissen speelt ook binnen de audit committee. Paul Nobelen 

praat hierover met Jos Streppel, Leon van den Boom en Jaap 

van Manen in het rondetafelgesprek van dit nummer (pagina 

12). Ex-AEGON CEO Don Shepard geeft zijn mening over 

voor- dan wel nadelen van de one tier - ten opzichte van de two 

tier-board (pagina 20). In de komende tijd is te verwachten dat 

commissarissen steeds vaker geconfronteerd zullen worden 

met bedrijven in financiële moeilijkheden. De commissaris 

zal hier in de komende nummers op ingaan in de rubriek ‘de 

commissaris in crisistijd’. Marinus Pannevis bijt het spits af 

en gaat op pagina 30 in op zijn benoeming als bewindvoerder 

van het Nederlandse kantoor van Landsbanki (beter bekend 

onder de merknaam Icesave). Veel bedrijven zijn de laatste tijd 

in waarde gedaald en er gaan al stemmen op dat het nu een 

goede tijd is om te kopen. Hans Schenk stelt dat pioniers in 

een fusiegolf succesvoller zijn. De schrijver van het boek De 

Prooi, Jeroen Smit, gaat in het verlengde van het artikel van 

Hans Schenk vanaf pagina 18 in op de lessen die getrokken 

kunnen worden uit de omstreden overname van ABN AMRO. 

In dit nummer ook het tweede deel van het artikel over rechts-

middelen bij het bezoldigingsbeleid van Marnix Holtzer en 

Ellen Soerjatin (pagina 40). Schrijver Joost Zwagerman neemt 

ons mee in een gedachte-experiment met in de hoofdrol de be-

kende Amerikaanse schrijver Tom Wolfe. (pagina 34). Hoewel 

het leven misschien niet alleen om geld draait, is het toch fijn 

om zo min mogelijk daarvan te delen met de fiscus. Boris Em-

merig gaat daarom in op de vraag of de beloning van commis-

sarissen nu wel of niet gezien moet worden als loon (pagina 

31). Martijn van Wanroij signaleert op pagina 10 dat bestuur-

ders onder het nieuw voorgestelde systeem van bestuurlijke 

boetes persoonlijk een boete kan worden opgelegd.

Bij de bespreking van de kopij hebben wij vastgesteld dat 

er tussen sommige bijdragen overlap is. Wij hebben er in 

die gevallen voor gekozen om niet te schrappen. Juist uit 

de overlap blijkt dat er wel degelijk common ground is voor 

‘the art of supervision’. Hoewel dat soort zaken op zijn 

best meestal slechts impliciet aan de orde komt in raden 

van commissarissen, is het goed om daar bij tijd en wijle 

eens expliciet over te zijn. Dat de deskundigen die aan deze 

editie hebben bijgedragen het eens blijken te zijn over veel 

hoofdelementen van ‘the art of supervision’ geeft hoop op 

een post-crisis samenleving, waarin toezichthouders hebben 

geleerd van de fouten uit het verleden.  ■ 

The art of supervision
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Wiggers: Als notaris ontkom ik er natuurlijk 

vakmatig niet aan om governance te benaderen 

vanuit de theoretische reguleringskant. In dat 

opzicht heb ik dan ook onlangs een leerzame ervaring 

gehad toen ik sprak met een commissaris van een groot 

beursfonds, die mij zei dat zijn oordeel bij belangrijke 

beslissingen in laatste instantie toch vaak afhangt van 

de vraag of je iemand recht in de ogen kunt kijken. 

Misschien is dat naïef, maar ik was door die ontboeze-

ming in die zin wat van mijn à propos omdat het impli-

ceert dat er zelfs in de boardroom nog sprake is van een 

soort irrationeel schoolpleingedrag: ‘ik vertrouw jouw 

blik wel en die van jou niet’. Mijn vraag is dus of het 

commissariaat inderdaad behoefte heeft aan wat je zou 

kunnen noemen een zwaarder opgetuigd theoretisch 

kader bij het houden van toezicht?

De Bakker: Ik ben er - maar weet niet zeker of je dat 

bedoelt – van overtuigd dat regelgeving nodig is. Dus 

zo’n theoretisch kader zou regelgeving in ieder geval niet 

mogen uitsluiten of vervangen. Tegelijkertijd zie je ook 

dat de praktijk zich aanpast nu bijvoorbeeld de one en 

▲

two tier-systemen naar elkaar toegroeien, zonder dat de 

formele regels voor de systemen zelf veel veranderen. Als 

met “in de ogen kijken” bedoeld wordt dat je de persoon 

of persoonlijkheid van de bestuurder ook in ogenschouw 

neemt bij je toezichthoudende taak, dan herken ik dat 

wel. En ook zal het blijven voorkomen dat een raad van 

bestuur in een bepaalde situatie vindt dat de raad van 

commissarissen hem te dicht op de huid zit. Maar in al 

die situaties zal je het toch uiteindelijk met elkaar eens 

moeten worden. Ik gebruik daar geen boeken voor. 

Meer theoretische kennis
Tissen: Ik pleit juist wel – en dat zal niet verbazen van 

een man van de wetenschap – voor meer theoretische 

kennis. Dan bedoel ik niet alleen feiten en cijfers. Ook 

gaat het niet om kennis van en inzicht in onderliggende 

trends en ontwikkelingen. Het gaat om mechanismen 

die gedrag van mensen en de effecten daarvan – struc-

tureel liever dan incidenteel – kunnen verklaren. Zo 

is er veel kennis over wat er met mensen en systemen 

gebeurt als bijvoorbeeld geld niet langer als een middel 

Sander Wiggers, notaris en partner bij DLA Piper, sprak met René Tissen,  hoogleraar  
Management en Organisatie aan Universiteit Nijenrode, en Robert de Bakker, oud-CFO  
van ASMI en thans commissaris bij verschillende vennootschappen. 

Is het houden van toezicht een ‘kunst’? En, zo ja, moet men daarvoor dan speciaal 
iets hebben geleerd of ontwikkeld? Gaat het vooral om ervaring of rijpheid? Of is 
er ook nog een fijner afgestemde antenne nodig? Vraagt het commissariaat anno 
nu om een theoretisch kader? Of is dat allemaal flauwekul, omdat het uiteindelijk 
gaat om vertrouwen en bestuurders en medecommissarissen in de ogen kun-
nen kijken? Vragen die relevant lijken nu het commissariaat ontegenzeggelijk een 
professionaliseringsslag heeft ingezet, waarbij toezichthouders op zoek zijn naar 
een nieuwe balans tussen regelgeving en verantwoordelijkheid. De commissaris 
toetste deze vragen in drie gesprekken aan theorie en praktijk. 

‘Zonnekoning-gedrag
 wordt nu toch echt
 niet meer getolereerd’

maar een doel van ondernemen en organiseren wordt 

gezien. Verder weten we veel over het systematisch dis-

functioneren van managers als gevolg van het resultaat-

gerichte karakter van hun beroep waarin snelheid van 

besluitvorming en resultaten op korte termijn belangrij-

ker worden geacht dan de gevolgen daarvan op langere 

termijn. Kort door de bocht gezegd hebben managers 

de neiging om steeds minder te denken en steeds meer 

te doen. Veel van deze problemen hebben te maken met 

onze kijk op ondernemen en ons toezicht daarop. We 

hebben het in dit verband de afgelopen jaren steeds 

gehad over het Angelsaksische governance-model als 

tegenhanger van het Rijnlandse model. Daarnaast is het 

ook nuttig om te wijzen op het ‘Nordische’ en het Medi-

terrane model. Bij wie zijn deze beide bekend? In ieder 

van die modellen wordt de besluitvorming geregeerd 

door nogal verschillende uitgangspunten, namelijk 

achtereenvolgens risico, consensus, sociale cohesie en 

belangen (zie schema).

Ik ben er, anders dan je vaak hoort, helemaal niet zo 

van overtuigd dat Nederland echt een representant is 

(of althans was) van het Rijnlandse model. Volgens 

mij voldoet ons Nederlandse systeem veel beter aan de 

kenmerken van het Nordische model.

Daarnaast vind ik dat de huidige managementlaag 

vooral een geld-elite is geworden. Er is veel arrogantie 

over eigen kennis en vaardigheid en de focus ligt vooral 

op actie. Het zuiverende van de huidige crisis is dat we 

nu weer toegaan naar een management als maatschap-

pelijke elite. Het is behoorlijk moeilijk om precies te 

weten of en hoe je goed zaken doet. Dat is typisch iets 

dat vraagt om een bepaald theoretisch kader, dat liefst 

ook tijdsbestendig is, dus even mee kan. Overigens doel 

ik als ik spreek over een bepaald ‘theoretisch kader’ 

heus niet per se op conceptuele vergezichten. Het kan 

– of liever: moet – ook juist heel praktisch zijn. In ieder 

geval is zeker dat regelgeving meestal precies leidt tot 

het ongekeerde van wat werd beoogd. Ik denk dat het 

huidige commissariaat drastisch zal worden gesaneerd 

en dat het heel anders zal worden gaan ingevuld: 

jonger, proactiever en creatiever.

Kritiek op het commissariaat
De Bakker: Ik weet niet of de huidige tendens van 

kritiek op het commissariaat nu in zijn algemeen-

heid zo terecht is. Naar mijn mening richt de kern van 

de kritiek zich – en je noemt dat ook expliciet – op 

de beloningsexcessen die we hebben gezien. Als de 

schaduw van die kritiek met zich brengt dat het hele 

commissariaat opeens niet meer zou deugen, dan mis 

ik daarin iedere nuancering. In de vaak wat kleinere 

bedrijven waarin ik heb gezeten en waarop ik nog 

steeds toezicht houd, is van die beloningsexcessen in 

ieder geval geen sprake – en die bedrijven zijn in aantal 

veel maatgevender dan de excessen waarover je in de 

media leest. Naar mijn mening moeten bedrijven – en 

dus ook hun commissarissen – zich in de eerste plaats 

richten op continuïteit, dus op de lange termijn. Volgens 

mij gebeurt dat ook in het gros van de ondernemingen. 

Dat betekent dus niet dat je geen slecht kwartaal mag 

hebben, zolang dat slechte nieuws dan maar niet als 

een verrassing komt en je het langetermijnperspectief 

duidelijk hebt benoemd. 

Tissen: In de Verenigde Staten was anders EBITDA de 

laatste jaren een heilig begrip geworden, waaraan alles 

in dienst moest staan en waarvoor alles moest wijken. 

Onderschat wat dat betreft dus niet het desastreuze 

effect van de korte termijn, waarmee wij ook in onze 

economie steeds meer te maken hebben gekregen. Naar 

mijn mening heeft de nadruk op de korte termijn (in-

direct) geleid tot de financiële crisis waar we ons thans 

in bevinden. Of eigenlijk is de financiële crisis al 

Angelsaksisch model Nordische model
Kansen/risico’s Sociale cohesie
Mediterraan model Rijnlands model
Belangen Consensus 

modEllEn

door:  Erik van Zadelhof
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uitgedijd via een economische crisis en een landencrisis 

tot wat we het beste een ‘systeemcrisis’ kunnen noemen. 

Dat houdt in dat men in feite niet meer weet hoe men 

dient te handelen, of wanneer men – naar de maatsta-

ven van goed bestuur – goed handelt. We bevinden ons 

nu in zo’n systeemcrisis en ook daarom is er behoefte 

aan een nieuw theoretisch kader. 

De Bakker: Ik worstel eerlijk gezegd een beetje met je 

pleidooi voor een theoretisch kader. Ik weet eigenlijk 

niet wat ik mij daar concreet bij moet voorstellen. Als 

ik om maar iets te noemen een acquisitievoorstel moet 

beoordelen – wat ik vaak moest doen – kan ik er denk 

ik niet zo veel mee. 

Wiggers: Nou ja, er zijn natuurlijk wel leidraden voor 

handelen. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan de CETE-

CO-zaak waarin de commissarissen door de rechter ver-

weten is dat zij onvoldoende kritisch hebben geluisterd 

naar de signalen uit de organisatie toen zij het beleid van 

de directie gericht op (agressieve) groei bleven steunen.

De Bakker: Oké, maar dan blijven de noodzakelijke 

afwegingen ook in de huidige crisis in grote lijnen 

hetzelfde, al kunnen de uitkomsten anders zijn. Het 

beoordelen van een acquisitievoorstel zal dus in zijn 

algemeenheid niet anders geschieden vóór of na deze 

crisis, al zullen zaken als voorspelbaarheid van markten 

en beschikbare financiering nu een nog groter gewicht 

krijgen. Ik denk zelf, om nog even op de uitwerking van 

de crisis terug te komen, dat het Angelsakische model 

wel degelijk het bovenliggende zal blijven, maar dat de 

excessen – en terecht – worden aangepakt. De crisis zal 

dus niet leiden tot een geheel nieuw systeem, meen ik. 

Maar dat betekent niet dat wij ons zo maar kritiekloos 

moeten overgeven aan dat Angelsaksisch model. Zo ben 

en blijf ik een groot voorstander van het two tier-model, 

waarin naar mijn mening de verschillende verantwoor-

delijkheden veel duidelijker gedefinieerd zijn. 

Tissen: Ik ben inderdaad ook een voorstander van het 

two tier-systeem. Maar we zullen, vrees ik, voorlopig nog 

even moeten afwachten of de financiële systeem crisis nu 

ook nog een governance systeemcrisis zal gaan opleveren. 

Rol van de voorzitter
Wiggers: Er wordt wel eens opgemerkt dat het nadeel 

van het huidige two tier-systeem is dat je enerzijds 

de goed op elkaar ingespeelde raad van bestuur hebt 

en anderzijds een raad van commissarissen, die veel 

minder frequent bijeenkomt. Ik moet bij de raden van 

commissarissen die ik adviseer wel eens denken aan 

een tekening uit mijn natuurkundeboek, waarop je 

allerlei pijltjes in een magnetisch veld alle kanten op 

zag draaien. Om in die vergelijking te blijven: wat moet 

er nu gebeuren om één hoofdrichting in een raad van 

commissarissen te krijgen?

De Bakker: Ik denk dat zoiets in de eerste plaats op het 

bord van de voorzitter ligt. Als er een raad van commis-

sarissen is met leden die in allerlei verschillende richtin-

gen wijzen dan schiet in zo’n geval de voorzitter tekort. 

Hij moet onder alle omstandigheden voor een eendui-

dige meningsvorming en duidelijke conclusie zorgen.

Tissen: Ik ben verder bang dat veel regelgeving er ook 

aan bij kan dragen dat beide organen tegenover elkaar 

komen te staan. De raad van bestuur is dan te operati-

oneel bezig, terwijl de raad van commissarissen zich te 

veel terugtrekt op zijn statutaire rol. Je krijgt dan op  

bestuursniveau zoiets als waar het Nederlands elftal al zo 

lang onder gebukt gaat: veel sterspelers, maar geen team. 

Wiggers: Maar de voorzitter kan formeel toch geen 

invloed uitoefenen op de samenstelling van het team? 

De benoemingsbevoegdheid ligt bij de algemene ver-

gadering van aandeelhouders, al of niet beperkt door 

voordrachten en aanbevelingen. De voorzitter is in die 

zin dan toch beperkt door het team dat hij krijgt?

De Bakker: Nee, dat is mijns inziens niet correct. Als 

hij vindt dat er een weeffout zit in de samenstelling van 

zijn raad, dan moet hij ingrijpen. Dat is zijn plicht. Ook 

in situaties waarin commissarissen bepaalde aandeel-

houders vertegenwoordigen. Hiervoor is misschien wat 

tijd nodig, maar de voorzitter moet de samenstelling 

dan (doen) veranderen.

Tissen: Soms blijkt de verleiding ook groot om in de 

samenstelling bepaalde geledingen te vertegenwoordigen. 

Zo’n afspiegelingsprincipe is helemaal fout. Je moet altijd 

kijken naar wat die commissarissen met hun kennis, 

ervaring en persoonlijkheidskenmerken voor deze onder-

neming kunnen betekenen. De taak van een commissaris 

is immers in het belang van de onderneming te denken en 

daarbij alle deelbelangen in het oog te houden.

Ik ben toch niet zo optimistisch over de ontwikkelingen. 

Ten eerste is de huidige crisis nog zo jong dat we geen idee 

hebben waar het naar toe gaat. Dat alles is naar mijn me-

ning het gevolg van een veel te monomane focus op groei. 

En ten tweede lijkt het wel of de huidige managementlaag 

steeds meer in zichzelf gekeerd is geraakt. Men is zich 

meer gaan focussen op zichzelf en de eigen prestaties. 

Verdergaande transparantie
De Bakker: Dat herken ik nu helemaal niet. Ik dacht 

juist dat de steeds verdergaande transparantie hoge 

eisen stelt aan publieke verantwoording van bestuur-

ders en commissarissen en dat Zonnekoning-gedrag al 

helemaal niet meer wordt getolereerd. En ook hebben 

wij zelf steeds meer maatregelen genomen die zien op 

het nemen van en afrekenen op verantwoordelijkheid 

in de boardroom. Denk daarbij ook aan de evaluatie van 

de raden van commissarissen en bestuur. Dat hoeft van 

mij niet per se ieder jaar met een externe partij, maar ie-

der jaar intern en eens in de twee, drie jaar met externe 

hulp vind ik zeker geen overbodige luxe.

Tissen: Ik vind eigenlijk dat commissarissen weer veel 

meer tot een maatschappelijke elite zouden moeten 

horen. En dan bedoel ik dat niet in de zin van het old 

boys network, waarop terecht kritiek is, maar in de 

letterlijke zin van een soort bestuurlijke aristocratie. 

Het gaat dan echt om de besten, zij het in een open 

elite, waartoe iedereen met de juiste papieren (in 

overdrachtelijke zin) kan toetreden. Dan hoef je ook 

niet zo bang te zijn voor het elkaar toespelen van de 

bal – integendeel.

De Bakker: Ik heb een – wellicht wat Oer-hollandse 

– afkeer van het woord elite. Maar ik ben het met je 

eens als je doelt op het vergroten van de toegankelijk-

heid van de boardroom. Dat zal – theoretisch kader 

of niet- de kwaliteit van het toezicht in Nederland 

verder vergroten.  ■
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dE ExpERTs

René Tissen
René Tissen heeft ruime ervaring op het 
gebied van consultancy. Tissen is gespe-
cialiseerd in het adviseren van organisa-
ties op bestuursniveau en het oplossen 
van organisatorische en management-
gerelateerde vraagstukken. Hij heeft ruim 
25 jaar ervaring in management en exe-
cutive posities binnen nationale en internationele onderne-
mingen, de Nederlandse overheid en binnen de internatio-
nale top 4 van accountancy- en consultancybureaus. Sinds 
1993 is René Tissen hoogleraar aan de Nyenrode Business 
Universiteit en lid van de academische raad. Daarnaast is hij 
voorzitter van CHROME, het Centre for Human Resources, 
Organizational and Managerial Effectiveness.

Van januari 2001 tot en met 
mei 2005 was Robert de 
Bakker financieel directeur bij 
ASM International N.V. (ASMI). 
Daarvoor was hij directielid van 
NKF Holding N.V. en DRAKA 
Holding N.V. De Bakker is thans 
lid van de raad van ambassadeurs van ProBoardS, een 
adviesbureau dat zich toelegt op het verbeteren van de 
kwaliteit van bestuur en toezicht in (non-) profitorgani-
saties. Ook is hij commissaris bij verschillende vennoot-
schappen, waaronder  Kendrion N.V. ( Zeist ) en Tele2 
Netherlands Holding N.V. ( voorheen VERSATEL Telecom 
International N.V. ) in  Amsterdam.

Robert de Bakker

THEARTOFSUPERVISION 

‘De crisis is zo jong dat we geen   
 idee hebben waar dit heengaat’



Léon Korsten heeft een uitgesproken mening over de zakelijke uitdagingen die ons in 2009 
te wachten staan, evenals velen van zijn collega-partners bij DLA Piper. Een impressie is te 
vinden in onze brochure ‘Opinies in 2009’. De volledige opinies staan op onze website, waar 
we ook graag het antwoord horen op onze vraag aan u:  What matters to you in 2009?
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“Zonder een ‘in control’ statement kun 
je de winkel in 2009 beter sluiten.”
Léon Korsten, Partner DLA Piper
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herzieningboetestelsel

Dat levert een nieuwe bron van mogelijke aansprake-

lijkheid op om als bestuurder of zelfs als commissaris 

rekening mee te houden. De regering wil ook de hoogte 

en het systeem van boetes voor financiële wetgeving op 

de schop nemen.

Beboeting van individuele bestuurders
Door een aanpassing in de wet zal binnenkort in alle 

gevallen waarin aan ondernemingen een bestuurlijke 

boete kan worden opgelegd, ook aan individuele be-

stuurders een bestuursrechtelijke boete kunnen worden 

opgelegd indien zij persoonlijk opdracht tot de verboden 

gedraging hebben gegeven (“opdrachtgever”) of bewust 

de kans hebben aanvaard dat de inbreuk zou plaatsheb-

ben (“feitelijke leidinggever”)1.  Voor zover zij dat op 

grond van de inhoudelijke normstelling al niet waren, 

zullen managers, maten of vennoten, bestuurders 

en nauw bij de bedrijfsuitoefening betrokken 

commissarissen langs deze weg derhalve zelf 

‘normadressaat’ worden. Ook hier gelden de 

hierna te noemen drie boetecategorieën met 

de daarbij behorende boetemaxima.

Bestuurlijke boetes
Voor veel bestuurlijke boetes geldt dat het maxi-

mumbedrag daarvan gering is. Maar dit geldt niet voor 

alle bestuurlijke boetes. De hoogste boetes kunnen 
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ongetwijfeld worden opgelegd wegens overtreding van 

de Nederlandse of Europese mededingingswetgeving. 

Daar kan het boetemaximum oplopen tot 10% van de 

concernjaaromzet. Binnenkort zal ook het boetemaxi-

mum wegens overtreding van financiële wetgeving fors 

omhoog gaan.

Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
De regering wil bepaalde boetes verhogen en het boe-

testelsel aanpassen. In mei 2008 heeft de regering een 

wetswijziging ingediend voor het opleggen en het vast-

stellen van de hoogte van boetes op grond van financiële 

wetgeving2. Het huidige boetestelsel van de Nederlandse 

financiële wetten bestaat uit een nogal rigide systeem 

van vijf boetecategorieën waarin overtredingen naar de 

mate van de ernst van de overtreding worden ingedeeld. 

De maximumboetes variëren van € 600 voor overtre-

dingen van categorie I tot € 480.0003 voor overtredingen 

van de zwaarste categorie. Deze bedragen zijn relatief 

laag in vergelijking tot ons omringende landen zoals het 

Verenigd Koninkrijk en andere wetten zoals de Mededin-

gingswet. Binnenkort zal dit stelsel worden vervangen 

door drie boetecategorieën, met een tweeledig uitgangs-

punt: de hoogte van de boete moet proportioneel zijn 

aan de overtreding4 en van de boete moet een voldoende 

afschrikwekkende werking uitgaan (preventie).5

Binnen de boetecategorieën wordt de hoogte van 

hoogte boetes

lichte overtredingen (categorie 1), zoals overtreden van een 
eenvoudige meldings- of medewerkingsplicht of schending 
van een termijn: 
•	 	Boete	 tot	maximaal	€ 10.000, waarbij de bovengrens 

tevens als basisbedrag geldt.

Middelzware overtredingen (categorie 2), zoals algemene 
consumentenbenadeling, het niet voldoen aan statutaire 
verplichtingen en het schenden van een meldings- of  
medewerkingsplicht: 
•	 	Boete	tot	maximaal	€ 1.000.000, waarbij als basisbe-

drag € 500.000 wordt gehanteerd.

Zware overtredingen (categorie 3), zoals het misleiden van 
consumenten, marktmanipulatie en het overtreden van een 
‘zware’ administratieve verplichting, meldings- of mede-
werkingsplicht: 
•	 	Boete	 tot	 maximaal	€ 2.000.000, waarbij als basis-

bedrag € 1.000.000 wordt gehanteerd. bij overtreding 
van het verbod op het gebruik van voorwetenschap of 
marktmanipulatie6 kan, wanneer het door de overtre-
der verkregen voordeel groter is dan € 1.000.000, een 
boete	 worden	 opgelegd	 van	 maximaal	 tweemaal	 het	
bedrag van die bevoordeling.

1
 Naar de bekende Slavenburg-jurisprudentie.  •  

2
 Voorbeelden van deze wetten zijn de Wet financieel toezicht (Wft), Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en de Wet toezicht 

trustkantoren (Wtt)  •  
3

 Weliswaar bedraagt het wettelijk boetemaximum € 900.000, maar vanwege de door het Besluit boetes Wft voorgeschreven berekeningswijze kan in de prak-

tijk maximaal een boete van vijf maal € 96.000 worden opgelegd.  •  
4

 Dit is een eis die ook reeds uit artikel 6 EVRM voortvloeit.  •  
5

 In ernstigste gevallen waarin een financiële 

sanctie alleen niet volstaat, kan in plaats daarvan in overleg met het Openbaar Ministerie worden gekozen voor strafrechtelijke handhaving.  •  
6

 Artikel 5:56 en 5:58 Wft.

Hebt u vragen over bestuurlijke boetes op grond van finan-
ciële of andere wetgeving? 
stuur dan een e mail aan leon.korsten@dlapiper.com of 
martijn.vanwanroij@dlapiper.com.

daadwerkelijk op te leggen boetes bepaald door het 

basis bedrag te verrekenen met een factor voor boe-

teverhogende en boeteverlagende factoren zoals de 

mate van verwijtbaarheid (opzet), ernst en duur van 

de overtreding en eventuele recidive. Hierbij wordt 

ook de draagkracht van de overtreder meegewogen (de 

zogenaamde hardheidsclausule), op grond waarvan het 

boetebedrag bij onvermogen fors kan worden verlaagd. 

Nadere regels voor het berekenen van de hoogte van 

bestuurlijke boetes zullen worden opgenomen in een 

algemene maatregel van bestuur.

Het stelsel van openbaarmaking van bestuurlijke boetes 

op grond van financiële wetgeving – van welke open-

baarmaking vanwege de ernst van reputatieschade een 

flinke preventieve werking uitgaat – zal in tact blijven. 

Bestuurlijke boetes van € 24.000 of meer (bij de huidige 

wetgeving) zullen openbaar worden gemaakt zodra zij 

onherroepelijk zijn geworden.

Geen straf zonder schuld
Verworvenheden van de verdediging zoals het beginsel 

‘geen straf zonder schuld’ en de op Europese regels ge-

baseerde onschuldpresumptie (presumptio innocentiae) 

blijven onder de nieuwe wetgeving volledig in tact.

Verwachte inwerkingtreding
De hiervoor besproken wetswijzigingen zullen  

naar verwachting binnen afzienbare termijn in  

werking treden.  ■

Door:  Martijn van Wanroij

Nederland kent op dit moment tal van wetten met daarin een bevoegdheid tot het 
opleggen van een bestuursrechtelijke boete. Tot nu toe konden de boetes alleen aan 
ondernemingen worden opgelegd. Binnenkort kunnen onder omstandigheden echter 
ook individuele bestuurders beboet worden.

Voorstel om ook individuele
bestuurders boetes op te leggen

Hogere boetes financiële wetgeving in de maak



Rondetafel

De commissaris doet een rondje langs de velden en belicht de commissies van de raad van 
commissarissen. Na een vraaggesprek over de werking van de remuneration committee in het 
vorige nummer, wordt deze keer de schijnwerper gericht op de audit committee. 
Paul Nobelen sprak met Jos Streppel, de in april vertrekkende CFO van AEGON, die zowel bij 
KPN als Van Lanschot deel uitmaakt van de audit committee. En voorts met Leon van den Boom, 
onder meer lid van de audit committee bij ASMI, Schuitema, Wehkamp en Blue Fox en Jaap van 
Manen, partner bij PWC, (net als Streppel) lid van de monitoringcommissie-Frijns en hoogleraar 
corporate governance aan de Rijksuniversiteit Groningen.

▲
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Wie ben ik dat ik dit doen mag? 

nobelen: Voorheen was de voorzitter van de raad 

van commissarissen tevens voorzitter van de audit 

committee, nu niet meer. Is dat een goede zaak?

Van den Boom: Ja, ik denk het wel, alleen al uit het 

oogpunt van werkbelasting. Bovendien dient de voorzit-

ter van de audit committee een financieel deskundige te 

zijn, hetgeen niet noodzakelijk samenvalt met de aan de 

voorzitter van de raad te stellen eisen.

Streppel: Ik ben het ook eens met die splitsing van ver-

antwoordelijkheden, maar dan vooral uit het oogpunt 

V.l.n.r: Paul 
nobelen, 
Jaap van 
Manen, Jos 
Streppel, 
Leon van 
den Boom

Iedere commIssarIs moet zIch de JulIana-vraag stellen:

van good governance: het komt de onafhankelijkheid 

ten goede en je bent zo beter in de gelegenheid om een 

relatie met de CFO op te bouwen.

Nobelen: Hoe wijkt de huidige werkwijze af van de oude?

Streppel: Je ziet dat alles veel formeler is geworden. De 

keerzijde daarvan is dat al die formele regels het veel 

moeilijker hebben gemaakt om op informele wijze in-

formatie in te winnen. Het blijft wat dat betreft zoeken 

naar een ideaal evenwicht.

Van Manen: Goed punt. Ik zie dat bestuurders niet 

altijd met dezelfde hoeveelheid energie komen uit een 

meeting met de raad van commissarissen als waarmee 

ze er in gingen. De raad van commissarissen houdt 

toezicht en fungeert als klankbord. Dat laatste is onder 

druk komen te staan. Het is de taak van de voorzitter 

van de raad van commissarissen om het evenwicht tus-

sen toezicht en advies te bewaken. 

Van den Boom: Als je vaststelt dat er minder ruimte 

is gekomen voor klankborden en informele contacten, 

kan dat dan niet ook liggen aan een oud type commis-

saris dat de slag naar de huidige opvattingen niet heeft 

weten te maken?

Van Manen: Er worden zonder meer steeds hogere 

eisen gesteld aan de kwaliteit van de mensen en de be-

wustwording over hun rol. Tegelijkertijd zie je wel in de 

agenda’s voor vergaderingen dat niet duidelijk is welke 

punten staan geagendeerd ter besluitvorming en over 

welke punten geklankbord moet worden. Ik vind mee-

tings met raden van advies eigenlijk veel inspirerender.

Streppel: Ja, tot je dienst, maar daar wordt dan ook 

geen toezicht gehouden: de adviesraad-leden dragen 

immers geen verantwoordelijkheid, anders dan het 

geval is bij een raad van commissarissen. Die vergade-

ringen zijn inderdaad zeer formeel, klankborden doe 

je daarbuiten. Ik heb als commissaris ook wel eens een 

punt van de agenda gehaald, omdat dat toch echt een 

executive beslissing betrof. Het niet goed inschatten van 

dat soort dingen komt ofwel voort uit de cultuur van 

de onderneming ofwel uit een te grote behoefte om in 

vredesnaam maar gedekt te zijn. 

Nobelen: Hoe vaak vergadert de audit committee zon-

der dat de CFO daarbij aanwezig is? 

Van den Boom: Minimaal een keer per jaar en soms 

ook alleen met de accountant. Meestal worden die ver-

gaderingen praktisch gepland in de marge van reguliere 

vergaderingen. Maar als de omstandigheden daartoe 

aanleiding geven en extra alertheid gewenst is, kan het 

ook wel voorkomen dat de audit committee acht keer 

per jaar bijeenkomt, meestal doch niet altijd met de 

CFO erbij. 

Streppel: Ik kom uit op een frequentie van vijf tot zes 

keer per jaar, een flink gedeelte daarvan zonder CEO/

CFO. Het is lastig om iedereen steeds meer bij elkaar te 

krijgen, dus soms moet je terugvallen op conference calls.

Van Manen: In diverse buitenlanden is het al helemaal 

niet gebruikelijk dat de CEO bij de audit committee 

door:  erik van Zadelhof



▲
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zit. In Engeland zie je meestal dat de audit committee 

na een vergadering eerst zelf even reflecteert en dan 

vervolgens spreekt met de externe accountant, dan met 

de interne accountant en ten slotte met de CFO.

Streppel: En vergeet de compliance officer niet, niet 

alleen bij financiële instellingen, maar overal, omdat er 

tegenwoordig bijna geen industrie meer is die niet is 

gereguleerd. 

Nobelen: Hoe checken jullie als toezichthouder de 

kwaliteit en volledigheid van de verstrekte informatie?

Streppel: Tja, dat is en blijft een mengsel van alles wat: 

de minimaal vereiste informatie en de kwaliteit daarvan 

is nog wel te definiëren. De volledigheid niet. En je 

moet je altijd realiseren dat je niet alles weet. Maak 

jezelf geen illusies en soms moet je er zelf ook actief 

achteraan gaan als je het gevoel hebt dat dat nodig is. 

Daarbij zijn er twee hoofdlijnen: enerzijds informatie 

die het verleden betreft en anderzijds signalen die in de 

toekomst tot problemen zouden kunnen leiden; dat is 

vaak veel moeilijker maar ook veel belangrijker.

Van den Boom: De vraag hoe betrouwbaar de informa-

tie is, is er een die je ook aan de accountant stelt. Nu 

ben ik toevallig ook zelf accountant, maar helaas krijg 

je ook meestal een typisch accountantsantwoord, dat 

dus vager is dan waar je naar op zoek was.

Van Manen: Uiteindelijk hangt natuurlijk veel af van de 

mate waarin bestuurders zich open willen opstellen ten 

opzichte van hun commissarissen. Het is ook logisch 

dat een accountant er eerder achter komt dat een CFO 

onvoldoende open is dan een commissaris, hoewel er 

in het afgelopen jaar natuurlijk veel veranderd is en je 

mag verwachten dat in zijn algemeenheid de alertheid 

bij commissarissen wel is toegenomen. De accountant 

beschikt echter over meer middelen om uitspraken van 

de CFO te toetsen.

Van den Boom: Ik maak niet zelden mee dat de accoun-

tant in het gesprek met de audit committee expliciet 

aangeeft waar je op moet letten.

Streppel: Ik wil als lid van de audit committee elke 

wezenlijke discussie tussen de accountant en de CFO, 

met welke afloop dan ook, gerapporteerd hebben. 

Daarnaast eet ik ten minste een keer per jaar met de 

lead partner van de betrokken accountantsfirma.

Nobelen: Hoe dient de accountant naar jullie mening 

zijn loyaliteit te richten? 

Van Manen: Ik weet niet zeker of ‘loyaliteit’ het juiste 

woord is. Het gaat om verantwoordelijkheid en die ver-

antwoordelijkheid betreft het controleren van informatie. 

Als accountant wil ik zowel met de raad van bestuur 

als de raad van commissarissen goed samenwerken dus 

in die zin is er een driehoek. Nogmaals, in een stelsel 

van checks & balances dragen wij uiteraard onze eigen 

verantwoordelijkheid. Ik ben wel eens in een situatie 

geweest, waarbij een CFO moest vertrekken en waarbij 

ik toen werd gebeld door de voorzitter van de audit 

committee of ik iets kon bijdragen dat belangrijk was 

voor zijn oordeelsvorming. Ik vind dat een terechte 

en begrijpelijke vraag, waarop ik een antwoord moet 

geven. Verder wil ik wel zeggen dat de financiële wereld 

zich terecht zorgen maakt over het beperkte aantal 

grote aanbieders, namelijk de Big Four; de invloed van 

accountants is niet toegenomen maar de positie is wel 

onafhankelijker geworden. Vroeger kwam je als accoun-

tant slechts sporadisch bij de raad van bestuur, dat is 

nu echt wel anders.

Streppel: In de Verenigde Staten heeft men de CEO en 

de CFO expliciet als verantwoordelijke voor de jaar-

rekening aangewezen (wat trouwens niet wil zeggen 

dat de accountant niet aansprakelijk kan zijn). Ik denk 

net zo min als Jaap dat de invloed van de accountant 

is toegenomen – de raad van bestuur voelt zich echt 

verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de jaar-

rekening – maar hij heeft het onder IFRS wel wat mak-

kelijker gekregen. Daarbij tekens ik overigens aan dat 

‘makkelijk’ in dit verband ook maar relatief is. Ik heb 

op een conferentie voor de grap wel eens aan de zaal 

gevraagd wat omvangrijker is: US GAAP of IFRS? Het 

antwoord is dat beide boeken die die regels bevatten 

meer dan 2.700 pagina’s beslaan, zij het dat het IFRS-

boek een veel kleiner lettertype gebruikt! 

koersen weer omhoog gaan, dat dan de celebrity-CEO 

ook weer terug komt. Mede daarom is het zo belangrijk 

dat commissarissen goed opletten of de CEO zijn uiter-

ste houdbaarheidsdatum niet nadert of overschrijdt. 

Nobelen: Leon, ben jij het eens met de monitoringcom-

missie dat er geen aanleiding is om de bepalingen die 

van toepassing zijn op de audit committee te wijzigen?

Van den Boom: Daar ben ik het op zichzelf wel mee 

eens. Maar er kunnen zich specifieke situaties voordoen, 

waarin de leden van de audit committee niet over de 

vereiste kennis beschikken, dat is een punt van aandacht.

Van Manen: Daarop aansluitend: ik hoor ook wel eens 

bestuurders klagen over de kennis (of liever het gebrek 

daaraan) die leden van een audit committee hebben over 

de regels van verslaglegging. De bereidheid van commis-

sarissen om in die kennis te investeren is beperkt.

Van den Boom: Dat is dan wel het voordeel als je zelf 

ook accountant bent; je moet dan immers steeds je pun-

ten halen in het kader van de Education Permanente!

Streppel: Ik vind dat eerlijk gezegd in de omgeving 

waarin ik verkeer nogal meevallen. Ik ben ook wat 

pessimistisch over wat je nu eigenlijk van bijspijkeren 

mag verwachten. De hamvraag lijkt me te zijn: hoeveel 

specialistische kennis heb je in de audit committee nu 

echt nodig met die enorme hoeveelheid van adviseurs 

om je heen, waarop je een beroep kunt doen? Daar kom 

je toch een heel eind mee.

Van den Boom: Ja, maar de reikwijdte is breder dan 

alleen maar financieel. Het gaat immers ook over risk 

management en dat vergt naar mijn overtuiging wel 

degelijk een bovengemiddelde kennis.

Nobelen: In hoeverre moet je letten op de bodylan-guage 

van de CFO, als de CEO zijn plannen ontvouwt? 

Streppel: Ja, zoiets kan natuurlijk in bepaalde gevallen 

ook best veelzeggend zijn. Ik ga ervan uit dat de CFO 

niet dom is. Soms kan hij meningsverschillen binnen 

de raad van bestuur indiceren, zonder het met zoveel 

woorden te zeggen.

Van Manen: Ik voeg daar aan toe dat ik vind dat be-

stuursleden te weinig rechtstreeks worden bevraagd door 

de commissarissen, bijvoorbeeld als het gaat om een 

groot automatiseringstraject, waarvan de commissaris-

sen de reikwijdte eigenlijk niet kunnen overzien. Dan 

moet je toch vragen: waar ontleen jij nu je comfort aan? 

Of: zit de CEO er eigenlijk wel hetzelfde in als de CFO?

Streppel: Ja maar de CFO maakt wel deel uit van 

de raad van bestuur en staat dus in die zin voor het 

ondernemingsbeleid. Hij is niet een superaccountant 

of super-compliance officer en dus evenmin volkomen 

onafhankelijk.

Van Manen: De CFO is in ons governance-stelsel wat 

mij betreft wat overgewaardeerd geraakt, iemand die 

helemaal bovenin de pikorde zit. Ik zou juist behoefte 

hebben aan meer input vanuit het hele team.

Van den Boom: Dat kan je natuurlijk nog in sterkere 

mate zeggen van de CEO. Ik ben niet de enige die 

vaststelt dat er CEO’s zijn die sterren zijn geworden, 

celebrities met narcistische trekjes.

Streppel: Eens, zij het dat de crisis de sterren-CEO weer 

op de terugtocht heeft gebracht.

Van Manen: Ik ben pessimistischer dan jullie en het 

publieke geheugen is kort. Ik vrees dat als straks de 

Rondetafel

‘Je moet je altijd realiseren 
 dat je niet alles weet’

Van Manen: ‘Ik vind dat bestuursleden te weinig rechtstreeks worden bevraagd door de commissarissen’
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Streppel: Hangt er van af in hoeverre je de business 

kent. In mijn commissariaat bij KPN heb ik ervaren dat 

de telecom-business buitengewoon complex is en heel 

veel specialistische kennis vraagt. Ik wil best toegeven 

dat het mij de nodige tijd heeft gekost voordat ik daar 

iets van begon te begrijpen.

Van den Boom: Oké, maar dan zeg je dus eigenlijk dat 

de oplossing zit in de samenstelling van de raad van 

commissarissen.

Van Manen: Dat roept bij mij weer de vraag op of dat 

een pleidooi is om juist toch weer oud-bestuurders in 

de raad van commissarissen te zetten. Hebben we niet 

te gemakkelijk gezegd dat we dat niet meer willen?

Streppel: Die vraag is een steeds weer terugkerend 

dilemma. Het gevaar daarvan is immers dat zo iemand 

zijn opvolger vijf jaar lang voor de voeten loopt, hetgeen 

verstikkend is voor vernieuwing.

Nobelen: Doen aspirant-commissarissen wel due 

diligence bij de accountant, die de betreffende vennoot-

schap controleert?

Van Manen: Als accountant praat ik soms met nieuwe 

commissarissen, dat wil zeggen als ze al ja hebben 

gezegd. In het algemeen vind ik dat wel eens te licht-

vaardig ‘ja’ wordt gezegd, dus zonder dat men zich 

voldoende rekenschap geeft van de reikwijdte, de 

verantwoordelijkheden, de risico’s en de specifieke 

ondernemingsproblematiek, terwijl er toch zoveel 

mogelijkheden zijn om je te verdiepen, bijvoorbeeld in 

gesprekken met de raad van bestuur of via het accoun-

tantsverslag. Wat dat betreft zou de vraag die Juliana 

zich bij haar troonsbestijging stelde ook maatgevend 

moeten zijn voor aspirant-commissarissen: ‘Wie ben ik 

dat ik dit doen mag?’

Nobelen: Tabaksblat heeft bepleit dat de accountant een 

keer per vier jaar wordt geëvalueerd.  Wat betekent dat in 

de praktijk: dat je van partner wisselt of van kantoor? 

Van den Boom: Ik vind dat een zinvolle aanbeve-

ling, hoewel je in sommige gevallen nog wel eens veel 

frequenter moet stilstaan bij het functioneren van de 

accountant. Bedenk daarbij ook wel dat wisselen van 

accountant een heel gedoe oplevert, dat je niet mag on-

derschatten, omdat een nieuwe accountant nu eenmaal 

een lange aanloopperiode nodig heeft alvorens hij zich 

alle ins & outs heeft eigen gemaakt. Dat kan er trou-

wens toe leiden dat je besluit om wel van accountant  

(: partner) te wisselen, maar niet van kantoor.

Streppel: Ik heb wat dat betreft nu zo’n beetje alle vari-

anten wel meegemaakt. In het Europese systeem mag je 

het tot zeven jaar doen met dezelfde accountant, in het 

Amerikaanse systeem tot vijf jaar, wat ik iets beter vind. 

Ik ben het met Leon eens dat wisselen van accountants-

kantoor niet iets is dat je voor de grap doet. Zoiets kost 

enorm veel tijd en energie en in de praktijk zit je in de 

transitiefase ook nog eens met twee firma’s. Toch komt 

het natuurlijk voor, zowel in overnamesituaties waarbij 

de overnemende partij een andere accountant heeft als 

bij disfunctioneren, laat staan manifeste blunders, van 

je huidige accountant.

Van Manen: Ik vind een keer per vijf jaar ook beter dan 

een keer per zeven jaar. Belangrijk daarbij is hoe je de 

jaarlijkse evaluatie uitvoert. Daarbij moet je in ieder 

geval ook alle belangrijke deelnemingen betrekken. Ik 

zeg erbij dat ik ook wel eens heb meegemaakt dat dat 

zo veel enthousiasme opleverde over de betrokken ac-

countant, dat dat juist weer aanleiding gaf tot twijfel…

Van den Boom: Als voorzitter van de audit committee 

heb ik zowel gesprekken met de lead partner als met een 

lid van de raad van bestuur van het betrokken kantoor.

Nobelen: Aan wie rapporteert de accountant in de 

praktijk het eerst: bestuur of toezichthouders? 

Streppel: Formeel aan de raad van commissarissen, in 

de praktijk echter aan de raad van bestuur. Ik heb daar 

niet zo veel problemen mee.

Van Manen: In het algemeen bespreek je het concept 

eerst met de raad van bestuur. Daarbij moet worden 

voorkomen dat bepaalde zaken om de verkeerde 

redenen uit het conceptverslag verdwijnen. Omgekeerd 

maken wij ook wel eens opmerkingen over het functio-

neren van de audit committee of de raad van commis-

sarissen, na zoiets eerst met de betrokkene(n) zelf te 

hebben besproken.

Nobelen: Op aandeelhoudersvergaderingen kan de ac-

countant bevraagd worden. Hoe gaat dat in de praktijk?

Van Manen: De accountant heeft natuurlijk zijn eigen 

positie in het governance-systeem en wij kunnen ook 

op de algemene vergadering van aandeelhouders het 

woord voeren, hoewel dat in de praktijk bijna nooit 

voorkomt. Toch is het goed dat we daar zijn en dat die 

regel bestaat. Ik heb in dat verband trouwens van een 

aandeelhouder een leuke vraag gekregen, namelijk of 

ik wel eens onder druk was gezet om bepaalde dingen 

minder goed te controleren of iets goed te vinden wat 

niet deugde. Het helpt al wanneer je je klanten vertelt 

dat dit soort vragen in potentie te verwachten is. 

Nobelen: We kunnen tot slot niet aan de huidige crisis 

ontkomen en de (al vaker gestelde) vraag in dat verband 

is of er nu weer meer regelgeving zit aan te komen?

Streppel: Je kunt er donder op zeggen dat dat weer 

staat te gebeuren, maar je kunt niet anders dan twijfe-

len aan de effectiviteit daarvan. Regelgeving kijkt per 

definitie naar wat gisteren is misgegaan, niet naar wat 

morgen kan misgaan. Ik heb wel begrip voor die reflex, 

omdat we nu eenmaal grote builen hebben gevallen. 

We zullen nu weer meer van principle naar rule based 

gaan, maar dat blijft toch een vorm van psychologische 

schijnzekerheid creëren.

Nobelen: Is die schijnzekerheid ook verwant aan een 

vorm van schijntransparantie, wat vooral steeds dikkere 

jaarverslagen oplevert, die bijna door niemand meer 

kunnen worden begrepen?

Streppel: Ja, er zijn twee manieren om geen informatie 

te verstrekken: door helemaal niets te geven of door 

juist veel te veel te geven, waardoor het zicht op het bos 

door de bomen wordt ontnomen.

 Van Manen: We moeten ook onder ogen zien dat we 

een leger van adviseurs hebben, dat er baat bij heeft dat 

de dingen ingewikkeld blijven. Kijk maar naar de el-

lende met de off balance financieringen die we net heb-

ben meegemaakt. Sommige mensen maken de dingen 

nu eenmaal ingewikkeld om hun zin door te drijven. Ik 

sluit me wat dat betreft dus van harte aan bij de roep 

om weer terug te keren naar simpelheid. Commissaris-

sen hebben daar een belangrijke rol bij te spelen. We 

moeten bij nieuwe regelgeving zien te voorkomen dat 

de goeden onder de kwaden komen te lijden. En voorts 

moeten we terughoudend zijn bij het van toepassing 

verklaren van regels voor beursfondsen op niet-publieke 

ondernemingen. Ik zou weer meer Darwinistisch willen 

kijken naar nieuwe ondernemings- en financieringsvor-

men. En zorg ook dat het kind niet met het badwater 

wordt weggegooid. Innovatie staat nu even in het ver-

domhoekje, maar we hebben echt innovatie nodig.

Streppel: Misschien klinkt het wat defaitistisch, maar 

in zekere zin doe je het nooit goed. Zou je eind jaren ne-

gentig de crisis hebben voorzien en maatregelen hebben 

getroffen, dan zou je als onderneming toch niet hebben 

overleefd, omdat zulke maatregelen in dat tijdsperspec-

tief niet zouden worden begrepen en evenmin produc-

tief zouden zijn. Ik denk nog wel eens terug aan de val 

van de muur in 1989. Daar werd afscheid genomen van 

de illusie dat een maatschappij met planning en regels 

maakbaar en controleerbaar zou zijn. Die illusie tot 

leven wekken is geen goed idee.  ■

Rondetafel

‘Wisselen van accountant
 levert een heel gedoe op’



Wie het boek van Smit heeft gelezen, weet dat het 

boek feitelijk over corporate governance gaat. 

In de ruim 400 pagina’s is voortdurend het felle 

duel voelbaar tussen de raad van bestuur en de raad van 

commissarissen van ABN AMRO. Het is een machtsspel 

zonder weerga, waarbij dikwijls emoties de boventoon 

spelen, terwijl rationaliteit wordt verwacht – zeker bij een 

bank van de statuur van ABN AMRO.

Smit schreef drie jaar geleden zijn eerste corporate 

biography. Die handelde over het bijna omvallen van  

supermarktconcern Ahold. ‘Op basis van deze twee 

reconstructies ben ik, denk ik, misschien gerechtigd iets 

te zeggen over bestuurders en commissarissen van grote 

ondernemingen’, zegt Smit in zijn Amsterdamse kantoor.

De woorden ‘amateuristisch geklungel’ komen regelmatig 
bovendrijven tijdens het lezen van De Prooi. Was het inder-
daad geklungel bij ABN AMRO?
‘Bij ABN AMRO was veel te veel afstand tussen de 

raad van bestuur en commissarissen. Bij de raad van 

bestuur leefde het gevoel: die commissarissen snap-

pen toch niets van wat wij doen. En bij de commis-

sarissen leefde het gevoel: de raad van bestuur luistert 

niet naar ons. Zo ontstond scepsis van beide kanten. 

En dat is killing.

Probleem was ook dat de commissarissen vooral 

klanten van ABN AMRO waren. Wim Dik van KPN, 

Anthony Burgmans van Unilever, Maarten van Veen 

van Corus. Zonder uitzondering zijn dat mensen die 

weinig verstand hebben van bankieren.’

Hoe moet dat anders?
“Ik vind dat in de code Tabaksblat te veel de nadruk 

ligt op kwantitatieve zaken – zoals het aantal com-

missariaten dat iemand mag vervullen – en te weinig 

is gezegd over de kwaliteit van de commissarissen.  

Wat er met ABN AMRO is gebeurd laat zien dat de 

samenleving meer verwacht van commissarissen dan 

ze nu waarmaken.”

Welke kwaliteiten moet de ‘commissaris-nieuwe-stijl’ 
dan hebben?
‘Commissarissen moeten naast de harde zaken – zoals 

de financiële cijfers, marktaandelen en beloningen  – 

meer aandacht hebben voor de ‘zachte waarden’. Zo 

moet de president-commissaris een coachende rol kun-

nen vervullen voor de bestuursvoorzitter en de andere 

bestuurders van een onderneming. Ik bedoel daarmee 

dat hij relaties met de bestuurders kan opbouwen – 

gevoel krijgen hoe die mensen zijn, hoe ze functioneren, 

hoe ze denken, hoe ze handelen en ze vervolgens op die 

vlakken kan begeleiden. Als bijvoorbeeld een bestuurs-

voorzitter binnen zes maanden vier keer in het Stan 

Huygens Journaal staat, moet de president-commissaris 

De teller staat inmiddels op meer dan 80.000 exemplaren. Zo vaak is het boek De 
Prooi over de ondergang van ABN AMRO inmiddels over de toonbank gegaan. 
Daarmee behoort het boek van Jeroen Smit tot de best verkochte corporate bio-
graphies in Nederland. Smit heeft door het boek zijn inzicht in corporate governance 
verhoogd en heeft daar een mening over. ‘Commissarissen moeten ook naar de 
zachte waarden van bestuurders kijken.’

JeROeNsmit

tegen hem zeggen: waar besteed jij je tijd aan? Dat 

noem ik een betrokken commissaris. Bij ABN AMRO en 

Ahold was daar geen sprake van. De raad van bestuur 

van ABN AMRO was een vechtclub, rolde van conflict 

naar conflict, en de commissarissen hadden het al-

lemaal nauwelijks in de gaten.’ 

‘Naast coaching moet een raad van commissarissen ook 

veel meer kijken naar de belangen van de andere belang-

hebbenden zoals de tevredenheid onder werknemers 

en onder de klanten en het belang van corporate social 

responsibility. De mate waarin een bestuur op dit soort 

zaken scoort moet stelselmatig concreet worden gemaakt 

en in de beoordeling worden gebruikt. Wat mij betreft 

worden deze rapportcijfers jaarlijks publiek gemaakt 

– dan weet iedereen hoe de vlag erbij hangt en of er 

iets moet gebeuren. Naast de mate waarin aandeelhou-

derswaarde is gecreëerd zijn dit de prestatie-indicatoren 

waarop commissarissen een raad van bestuur dan kan 

afrekenen. Het is echt de hoogste tijd dat ook de andere 

stakeholders een duidelijke rol spelen in die beoordeling. 

Zo ontstaat een evenwichtige balans tussen harde en 

zachte waarden waarbij een onderneming in feite veel 

beter wordt aangestuurd dan puur op aandeelhouders-

waarde. Ik realiseer me goed dat dit veel vraagt van com-

missarissen, in tijd misschien wel twee dagen per week.’

Twee dagen per week. Dat roept twee vragen op: wie heeft 
zo veel tijd voor een commissariaat? en, wordt een raad van 
bestuur dan niet in feite onder curatele gezet?
‘Het is tijd voor een professionalisering van het com-

missariaat. Commissaris zijn is een echt vak. Dat kan 

je er niet even bij doen na je pensionering. Mensen 

moeten hiervan dus kunnen leven. En dat kan ook 

niet anders als je er twee of drie dagen per week mee 

bezig bent. Daar hoort dan ook een goede beloning 

bij. De president-commissaris van een grote onder-

neming mag van mij best twee of drie ton per jaar 

verdienen. Dan kunnen het ook mensen zijn van eind 

veertig die dat vak uitoefenen.

Ach, een raad van bestuur onder curatele. Ik denk het 

niet. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze zich gaan 

bemoeien met de dagelijkse gang van zaken, maar door-

dat ze er dichter op zitten kunnen ze sneller reageren.’

 Is dit in feite een pleidooi voor een one tier-board?
‘Ik twijfel. Het gaat meer om de betrokkenheid en 

kwaliteit van de commissarissen dan het model. Maar 

als ik moet kiezen denk ik dat een one tier-board beter 

is dan een two tier-board. In zo’n one tier-board moet je 

dan wel enkele Rijnlandse elementen inbouwen. Naast 

de beoordeling op zachte waarden die ik noemde, zou-

den bijvoorbeeld ook één of twee werknemers in de 

raad van commissarissen kunnen zitten, zoals dat in 

Duitsland gebruikelijk is. Ik zeg dat omdat duidelijk is 

dat de ondernemingsraad hier in Nederland niet aan 

de bak komt.’

Wat is er nodig om tot professionalisering van het vak 
te komen?
‘Ik denk dat de voorzitter van de corporate goverance-

commissie, Jean Frijns, daarover in december iets belang-

rijks heeft gezegd. Hij constateert dat de rol van commis-

saris steeds zwaarder wordt, maar dat hij ze in het debat 

over de beloningen en het toezicht daarop heeft gemist. 

Hij roept ze op zich te organiseren, te verenigen en een 

agenda te maken voor de toekomstige invulling van hun 

rol. Daar ben ik het van harte mee eens.’  ■

Door:  mark Houben
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‘Het is de hoogste tijd voor
 de betrokken commissaris’
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Foto Hans Vissers
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‘het valt of 
 staat met  
 de kwaliteit
 van mensen’  

Don Shepard heeft geen voorkeur voor het one tier- of het two tier board-systeem om toezicht 
te houden op beursgenoteerde ondernemingen. ‘Uiteindelijk draait alles om de kwaliteit van 
de mensen die het werk op zich nemen. Daar valt of staat succesvol toezicht mee.’

Shepard zegt prettig te hebben gewerkt in het 

Nederlandse systeem, waarbij de meeste ven-

nootschappen kiezen voor een gescheiden raad 

van bestuur en raad van commissarissen. ‘Naast de 

kwaliteit van individuele bestuurders, gaat het om de 

manier waarop de mensen samenwerken. Daar heb ik 

bij AEGON veel geluk mee gehad. Het is voor een raad 

van commissarissen – net als bij de raad van bestuur – 

van belang dat er mensen inzitten die elkaar aanvullen 

qua competenties en achtergrond.’

Ondanks dat Shepard de systemen in de praktijk niet 

zo veel van elkaar vindt verschillen, noemt hij toch een 

paar typische eigenschappen. ‘In een one tier-board is 

het eenvoudiger om als groep gezamenlijk op te trek-

ken, omdat je elkaar veel vaker ziet en feitelijk alles 

met elkaar overlegt. Dat is meteen ook het nadeel van 

gescheiden raden: het is moeilijker te managen om 

mensen samen te laten werken. Hoewel dat een stuk 

eenvoudiger is als het goed gaat met een bedrijf.’ 

Shepard wordt in april 2002 voorzitter van de raad van 

bestuur. Twee maanden na zijn aantreden moet hij al 

met een winstwaarschuwing komen, de allereerste in de 

geschiedenis van AEGON dat in 1983 is ontstaan. Het 

bedrijf moet miljarden afschrijven op de waarde van de 

Amerikaanse beleggingsportefeuille, waarvan bedrijfs-

obligaties van Enron en Worldcom –  later bekend als 

junkbonds – deel uitmaken. 

Grootaandeelhouder Vereniging AEGON wil het bedrijf te 

hulp schieten met een kapitaalinjectie van 2 miljard euro 

door aandelen te herplaatsen om te voorkomen dat kre-

dietbeoordelaars de AA-rating van de verzekeraar verlagen. 

Terwijl in stilte aan dat plan wordt gewerkt, wekken de 

media die dagen de suggestie dat AEGON nieuwe aande-

len gaat uitgeven die de winst zullen verwateren. 

Omdat AEGON midden in de onderhandelingen met 

de Vereniging zit, kan het bedrijf niet reageren op de 

onjuiste berichtgeving. Vooral hedgefondsen reageren op 

het nieuws, waardoor de koers razendsnel daalt. Vlak voor 

de geruchtenstroom op gang komt, noteert het aandeel 

AEGON nog 13,50 euro. De herplaatsing van de aandelen 

van de Vereniging geschiedt uiteindelijk tegen 10 euro. 

Het zijn meteen zware tijden voor Shepard die net Kees 

Storm is opgevolgd. ‘Ik bofte dat ik naast mijn directe 

collega’s met Morris Tabaksblat als president-commissaris 

mocht optrekken. Hij was superervaren. Daar had ik 

profijt van. Ik had sowieso geluk met de kwaliteit van onze 

commissarissen. Ook met Dudley Eustace (opvolger van 

Tabaksblat) trok ik een lot uit de loterij.’

‘Ik heb in mijn AEGON-jaren veel Nederlandse bestuur-

ders en commissarissen ontmoet. De meeste 

waren capabel en van hoog niveau. Maar ik 

heb ook echt mensen gezien – ik noem geen 

namen – waar ik mijn twijfels bij had.’ She-

pard wil zeker niet suggereren dat dat het geval 

is geweest bij Fortis en ABN AMrO. ‘Maar gezien 

de historie en de betekenis van die bedrijven voor 

de Nederlandse samenleving, is het natuurlijk uiter-

mate treurig wat er met deze ondernemingen is gebeurd.’

 ‘Belangrijk is dat commissarissen beseffen dat ze ver-

antwoordelijk zijn om samen met de raad van bestuur 

goed management neer te zetten. Ze moeten op tijd na-

denken over opvolging en erover waken dat er welover-

wogen besluiten worden genomen. Daarnaast vind ik 

het belangrijk dat commissarissen de strategie die je als 

bedrijf hebt ingezet helder over het voetlicht brengen en 

je helpen die uit te voeren. Een commissariaat kost veel 

tijd en vereist stiptheid. Je mag die verantwoordelijk-

heid niet onderschatten.’

Een duidelijke overeenkomst tussen de twee systemen 

is volgens Shepard dat in beide systemen stakeholders 

voorop staan. ‘Al wordt dat in de Verenigde Staten vaak 

anders uitgelegd. Het wordt daar meestal vrij vertaald 

met het bedrijf, de aandeelhouders en de klanten. In het 

two tier board-systeem geldt hetzelfde principe, maar 

ligt er desondanks een zwaardere nadruk op medewer-

kers als belanghebbenden. Op zich een goede zaak, al 

vind ik dat mensen hier nadrukkelijker mogen beseffen 

dat er zonder eigenaar geen bedrijf is.’

Shepard heeft nooit overwogen om bij AEGON een one 

tier board-systeem in te voeren. ‘Daar was geen aanleiding 

toe. We konden goed met elkaar samenwerken in de be-

staande constellatie.’ Zou het voor zijn opvolger Alexander 

Wynaendts het overwegen waard zijn de bestuursstruc-

tuur aan te passen? ‘Ik heb met Alex afgesproken dat hij 

me altijd mag bellen voor advies, maar dat ik het niet uit 

mezelf aanbied. Ik wil niemand voor de voeten lopen.’   ■ 

‘Ik had geluk met de kwaliteit 
 van onze commissarissen’ 

Don – voluit Donald – Shepard (1947) trad in april 2008 af als bestuursvoorzitter bij  
AeGoN. Dit jaar is hij chairman is van de Amerikaanse Kamer van Koophandel – een 
functie die hij volgens de traditie een jaar vervult. Uit dien hoofde is hij ook lid van het 
executive committee. het jaar hiervoor was hij vice chairman. Daarnaast maakt de voor-
malige bestuurder deel uit van de raad van commissarissen bij financieel dienstverlener 
PNc Financial Services Group en transportfirma cSX corporation in de Verenigde Staten. Door: Gwen van Loon

Don Shepard, voormalig 
bestuursvoorzitter 
van AeGoN, over toezichthouders



Barbara van Hussen heeft een uitgesproken mening over de zakelijke uitdagingen die ons in 
2009 te wachten staan, evenals velen van haar collega-partners bij DLA Piper. Een impressie 
is te vinden in onze brochure ‘Opinies in 2009’. De volledige opinies staan op onze website, 
waar we ook graag het antwoord horen op onze vraag aan u:  What matters to you in 2009?

www.dlapiper.nl

advertentie

“Overnemen of overgenomen worden, 
dat wordt bepaald door je klanten.”
Barbara van Hussen, Partner DLA Piper

DAS_97561_B_VAN_HUSSENv3.indd   1-2 18-02-2009   17:08:11



24   de commissaris   

THEARTOFSUPERVISION 

de commissaris   25

Wiggers: Als we kijken naar de uitersten van het 

toezichtspectrum was is dan wijsheid: check-

lists of elkaar diep in de ogen kijken?

Idenburg: Het probleem van deze vraag is dat die een 

of-of-antwoord impliceert, maar de praktijk vraagt 

natuurlijk een veel genuanceerder benadering. Op 

zichzelf is het niet verkeerd om bepaalde checklists af te 

werken, bijvoorbeeld waar het gaat om het afgeven van 

de in control-verklaring, maar overigens spreekt mij die 

benadering minder aan.

Gosses: Misschien een beetje een dooddoener, maar 

het blijft toch mensenwerk. De effectiviteit van de 

raad van commissarissen hangt samen met zijn eigen 

functioneren en de samenwerking met de raad van be-

stuur. Daarbij is de zachte kant, de omgangsvormen en 

dergelijke, veel belangrijker dan de taakomschrijvingen. 

Naar mijn mening moet je daarbij ook niet te veel de 

focus leggen op het modelleren van individuele leden. 

Iemand wordt nu eenmaal gekozen omdat hij beschikt 

over de juiste persoonlijkheid en kwalificaties. Zo’n lid 

is in die zin dus een produit fini, dat je juist niet moet 

▲

proberen te veranderen. Bij de samenstelling van de 

raad van commissarissen is het natuurlijk wel belang-

rijk om te kijken naar de aansluiting van de kandidaat 

op de aard van het bedrijf. Bij een landbouwcoöperatie 

mag het krijtstreep-gehalte niet te hoog zijn. 

Idenburg: Ik heb er behoefte aan onderscheid te ma-

ken tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde 

ondernemingen, hoewel je daarbij natuurlijk wel moet 

erkennen dat van de eerste groep een zekere voorbeeld-

werking uitgaat op de tweede. Maar in beide gevallen 

is assessment belangrijk. Mijn idee is dat we - wellicht 

ook door de huidige crisis- steeds meer beseffen dat 

het belang van de emotionele intelligentie van het team 

vaak volledig is miskend. In dat verband adviseer ik 

raden van commissarissen hun eigen emotioneel func-

tioneren te evalueren via de ABC-formule, d.w.z. Affect 

> Behaviour > Cognition. Hoe ga je met elkaar om, wat 

voor gedrag wordt verlangd in deze raad en hoe is de 

kennis van alle vereiste facetten vertegenwoordigd?

Wiggers: Helpt zo’n zelfevaluatie, die ook door Tabaks-

blat en Frijns wordt bepleit, om te voorkomen dat een 

Sander Wiggers, notaris en partner bij DLA Piper, sprak met Frans Gosses en 
Peter Idenburg, die beiden na een actieve loopbaan in het grote bedrijfsleven thans zijn 
verbonden aan ABC, Associatie van Business Coaches.

Is het houden van toezicht een ‘kunst’? En, zo ja, moet men daarvoor dan speciaal 
iets hebben geleerd of ontwikkeld? Gaat het vooral om ervaring of rijpheid? Of is 
er ook nog een fijner afgestemde antenne nodig? Vraagt het commissariaat anno 
nu om een theoretisch kader? Of is dat allemaal flauwekul, omdat het uiteindelijk 
gaat om vertrouwen en bestuurders en medecommissarissen in de ogen kun-
nen kijken? Vragen die relevant lijken nu het commissariaat ontegenzeggelijk een 
professionaliseringsslag heeft ingezet, waarbij toezichthouders op zoek zijn naar 
een nieuwe balans tussen regelgeving en verantwoordelijkheid. De commissaris 
toetste deze vragen in drie gesprekken aan theorie en praktijk. 

‘Het belang van het  
 emotioneel functioneren  
 van de RvC is onderbelicht’

raad van commissarissen die maar een paar keer per 

jaar bijeenkomt, vervalt in een herhaling van zetten? 

Idenburg: Die zelfevaluatie is zeker een belangrijke 

stap in de goede richting, zolang ook dat weer niet tot 

een sjabloonmatige benadering leidt. Elke raad van 

commissarissen heeft zijn eigen dynamiek. Die wordt 

deels bepaald door de situatie waarin die onderneming 

zich bevindt, maar ook de voorzitter heeft hierin een 

heel belangrijke rol. Ik denk hierbij ook aan het geval 

waarin een commissaris van een grote onderneming die 

in zwaar weer terecht kwam zich er over beklaagde dat 

hij altijd had gewaarschuwd, maar nooit werd gehoord. 

Dat is veelzeggend omdat het iets zegt over de dyna-

miek van die raad. En verder, geloof het of niet, zijn er 

tal van kleine dingen die – gecumuleerd – uiteindelijk 

ook een rol spelen. Bijvoorbeeld: zitten we met een 

grote raad van commissarissen aan een rechthoekige of 

aan een ronde tafel. Dat zijn dingen die een voorzitter 

hoort te onderkennen.

Gosses: Belangrijk is dat men de guts heeft om dingen 

te zeggen die niet welkom zijn. Het recente verleden 

van coöptatie heeft die sfeer niet bepaald bevorderd. I’ll 

scratch your back, you’ll scratch mine heeft veel te lang 

de omgangsvormen bepaald. In diezelfde zin was het 

benoemen van oud-executives van de onderneming in 

de raad van commissarissen mogelijk begrijpelijk vanuit 

de behoefte aan continuïteit, maar heeft dat in de weg 

gestaan voor vernieuwing en ook aan open discussies.

Wiggers: Wat dan wel doen om een positief-kritische 

sfeer te bevorderen?

Gosses: Diversiteit – veel bepleit maar nog te weinig 

toegepast – zou toch helpen. Ik geloof zeker ook dat 

vrouwen een ander licht op de zaak werpen, zij kunnen 

ook warmte brengen in de raad van commissarissen. 

Verder: de dingen bij hun naam noemen en zelfevaluatie 

met behulp van een externe partij. Denk ook aan een 

goede 360 ° beoordeling, waarbij je bijvoorbeeld de voor-

zitter van de ondernemingsraad betrekt of de chef van de 

audit-afdeling. Een goed introspectief proces bij de raad 

van commissarissen zal een opener sfeer en een grotere 

foutentolerantie in de organisatie bevorderen. 

Idenburg: Voorwaarde is ook dat commissarissen 

V.l.n.r: Frans 
Gosses,  
Peter 
Idenburg, 
Erik van 
Zadelhof, 
Sander 
Wiggers

Door:  Erik van Zadelhof
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absoluut onafhankelijk zijn, dus geen (nauwe) banden 

hebben met het bestuur via achtergrond, familie, eigen 

prestige enzovoort.

Wiggers: Algemeen wordt wel erkend dat in Nederland 

het collegiaal bestuursmodel is geëvolueerd tot een 

CEO-model. Zien jullie een vergelijkbare ontwikkeling 

bij de raad van commissarissen, waarbij de Chairman 

steeds belangrijker wordt?

Idenburg: Ja en ik ben bezorgd over die ontwikkeling. Je 

moet er in ieder geval voor zorgen dat wordt voldaan aan 

beginselen van fair process. Dat omvat onder meer dat ie-

dereen tot zijn recht kan komen en ook dat de totstand-

koming van besluiten wordt verantwoord. Ook houdt 

dat in dat uitleg wordt gegeven wanneer wordt afgewe-

ken van een minderheidsstandpunt. Dat zijn typisch 

dingen die op het bord van de voorzitter horen te liggen. 

De voorzitter dient dus een primus inter pares te zijn en 

geen autocratische leider die besluiten voorkookt met de 

CEO. Hij dient zijn ego in toom te kunnen houden, moet 

zich ondergeschikt kunnen maken aan het team en een 

zekere ‘nederigheid’ aan de dag leggen.

Wiggers: Dat suggereert dat je bij het selectieproces 

moet zoeken naar een persoon met deze eigenschappen. 

Idenburg: Nou, mensen komen meestal niet binnen als 

voorzitter. In grotere raden van commissarissen lijkt het 

mij verstandig om niet alle kaarten op één persoon als 

opvolger te zetten, maar minimaal twee kandidaten voor 

het voorzitterschap op te lijnen. Maar belangrijker is - ik 

blijf daar op hameren - de emotionele intelligentie van 

het team. Die speelt bijvoorbeeld een rol als een keer per 

jaar wordt gesproken over het functioneren van de raad 

van bestuur, zonder dat die daarbij aanwezig is, en ook in 

het jaarlijkse gesprek met de accountant in afwezigheid 

van de raad van bestuur. Als instrument daarnaast is ook 

de assessment bij toetreding van belang.

Gosses: Hoewel je niet moet verwachten dat mensen 

op dit niveau psychologische vragenlijsten gaan invul-

len, een indringend gesprek met twee mensen kan al 

heel goed zijn.

Idenburg: Zeker. In zo’n gesprek kunnen de soft skills 

van de kandidaat nadrukkelijk aan de orde komen. Zo 

moet je als voorzitter van de raad van commissarissen 

ook op kunnen tegen een sterke CEO en de eenheid 

van de raad van commissarissen in dat spanningsveld 

kunnen bewaren.

Wiggers: Gezien de eerder omschreven gewenste ‘nede-

rige’ kwaliteiten van de voorzitter lijkt het niet voor de 

hand te liggen dat een persoon die jarenlang een sterke 

CEO is geweest, voorzitter van een raad van commis-

sarissen wordt. Een persoon op zekere leeftijd zal toch 

niet meer zo makkelijk veranderen.

Gosses: Dat ben ik niet met je eens. Gedragingen van 

een persoon horen ook vaak bij de rol die die persoon 

vervult. Een tournure van daadkrachtige CEO tot voor-

zitter die meer als primus inter pares functioneert lijkt 

theoretisch wellicht vergaand, maar komt in de praktijk 

geregeld voor. Als men beseft een andere rol te moeten 

vervullen, dan blijkt dat vaak ook in de gereedschaps-

kist te zitten.

Idenburg: Ik zou nog even willen terugkomen op de 

mate waarin volwassen mensen kunnen veranderen. 

Die vraag speelt natuurlijk met name als je vaststelt 

dat een raad suboptimaal functioneert. Ik ben van 

mening dat mensen wel degelijk kunnen veranderen 

wanneer je ze duidelijk maakt dat ze steeds weer in 

dezelfde valkuilen lopen. Veel mensen blijken gebukt 

te gaan onder hidden commitments, wat maakt dat ze 

in de praktijk anders handelen dan ze zeggen te willen. 

Echte veranderingen, soms zelfs spectaculaire, zie je als 

mensen volkomen vast zijn gelopen en pijn lijden. Aan 

al dit soort dingen, noem het de soft skills, zal trouwens 

aandacht worden besteed in een opleiding voor non exe-

cutives waarbij ik nu samen met Manfred Kets de Vries 

ben betrokken, gericht op Insead-alumni in Nederland 

die commissariaten en toezichtsfuncties willen vervul-

len. In dit programma worden  vier dagen uitsluitend 

besteed aan het thema van emotionele intelligentie en 

aan het elkaar daarop aanspreken. Je kunt daar niet 

vroeg genoeg mee beginnen, waar op dit moment de 

observatie is dat de nadruk bij commissarissen nog te 

veel ligt op het cognitieve aspect. 

Gosses: Ik ben het daar van harte mee eens. Mijns 

inziens moet je daar vorm aan geven door ook de 

zachte vereisten te benoemen in de profielschetsen; 

deze moeten elke keer opnieuw  worden overdacht en 

opgesteld wanneer zich een vacature voordoet. Je moet 

echter niet de illusie hebben dat je daarmee  ook het 

goed functioneren van de raad als geheel voor elkaar 

hebt. Daartoe heb ik wel eens gedacht aan  een soort 

houtskooltekening, of een ‘moodboard’ zo je wilt, 

waarin je tot uitdrukking brengt wat je uit de raad van 

commissarissen wilt krijgen en hoe. Daarin zou tot 

uiting moeten komen dat een sfeer van veiligheid een 

belangrijke voorwaarde is voor het functioneren van 

de raad van commissarissen en dat, als je je kwetsbaar 

opstelt, je ook andere mensen daarop kan aanspreken. 

En daarin moet ook aandacht worden gegeven aan het 

thema van de emotionele intelligentie en de eisen die 

dit stelt aan de individuele teamleden.

Wiggers: Tot slot: wat is nu het voortschrijdende in-

zicht en waar gaan wij naar toe met het commissariaat 

als instituut?

Gosses: We gaan een ander soort commissarissen krij-

gen en ook meer beroepscommissarissen. Dat lijkt mij 

een positief gevolg van de crisis, waarvan toch een van 

de ondertonen is dat te veel commissarissen hebben 

zitten slapen. Misschien hebben we ook iets te rück-

sichtslos afscheid willen nemen van de old boys. Ik weet 

wel dat het bezwaar tegen de old boys was dat dat too 

close for comfort was, maar aan de andere kant boden 

zij ook een zekere rijpheid en common sense, die nu te 

vaak wordt gemist.

Idenburg: Er zal ongetwijfeld  een versterking van het  

institutionele toezicht komen. Dat is nu eenmaal de 

gewone reflex van de overheid, maar dat is uiteindelijk 

natuurlijk niet de oplossing. Het gaat denk ik niet 

zozeer om betere commissarissen maar om het beter 

functioneren van de raad als geheel. Dat hebben we 

gezien bij ABN AMRO, waar op zichzelf een elite van 

heel capabele mensen toezicht hield, die toch de grote 

problemen niet hebben weten te voorkomen. Publiek 

toezicht kan nooit een sluitende waarborg zijn. We 

zullen het toch moeten zoeken in vertrouwen, maar dan 

wel van een goed functionerende raad.  ■
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‘De voorzitter dient een primus   
 inter pares te zijn en geen 
 autocratische leider ’ 
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Marinus Pannevis (59), advocaat en partner bij 

DLA Piper, houdt zich het grootste gedeelte 

van zijn loopbaan met insolventierecht bezig. 

Zo was hij een aantal jaren geleden curator van lucht-

vaartonderneming Air Holland. Thans is hij  betrokken 

bij de afwikkeling van de mobiele telefoondivisie van 

Siemens, die kort na de verkoop aan het Taiwanese 

BenQ failliet ging; een faillissement dat zich afspeelt in 

25 landen in Europa en Zuid Amerika. 

En toen ging de telefoon.
Pannevis vertelt: “Op 7 oktober werd ik gebeld door 

de rechtbank met de vraag of ik beschikbaar was als 

bewindvoerder in de noodregeling van het Nederlandse 

bijkantoor van het IJslandse Landsbanki, waar ook 

de internet-spaarbank Icesave onder valt. Omdat ik 

werkzaam ben bij een groot kantoor met vele vesti-

gingen kon ik op dat moment die vraag niet zomaar 

even bevestigend beantwoorden (wat ik natuurlijk wel 

wilde). Eerst moest een internationale conflict check 

worden uitgevoerd. In alle vertrouwelijkheid, want de 

komst van zo’n maatregel is natuurlijk uiterst (koers)ge-

voelig. Gelukkig leverde dat geen belemmering op. Het 

duurde nog een week voordat de rechtbank uitspraak 

kon doen. Ik heb het Icesave-drama toen met extra 

belangstelling gevolgd. Ineens viel op hoeveel vrienden 

en bekenden spaarden bij Icesave!

De noodregeling is een insolventieprocedure, die 

speciaal voor banken en verzekeringsmaatschappijen 

is opgenomen in de Wet op het financieel toezicht. Die 

regeling heeft trekken van het faillissement en de sur-

séance uit de faillissementswet met een paar bijzon-

dere aspecten. Bijvoorbeeld de ‘portefeuilleoverdracht’, 

wat impliceert dat vorderingen van de crediteuren aan 

derden kunnen worden overgedragen zonder instem-

ming van de rechthebbenden (zoals rekening- of polis-

houders). De bedoeling is dat de spaarders- of verzeke-

ringsportefeuille elders wordt voortgezet. Verder is de 

positie van de bewindvoerder sterker dan gewoonlijk, 

omdat hij niet alleen de directierol vervult, maar ook 

commissarissen kan ontslaan en aandeelhoudersbe-

sluiten kan schorsen. 

Overigens doe ik dit niet alleen. Samen met mij is Henk 

Sliedrecht benoemd, een zeer ervaren bankaccountant, 

die tot zijn pensioen bij KPMG werkte. Zo’n samenwer-

king is buitengewoon inspirerend.  Henk gaat over de 

cijfers, en ik over de letters, om het wat te simplificeren. 

En verder is het gewoon een grote klus. De afgelopen 

maanden  hebben 31 professionals van DLA Piper en vele 

KPMG’ers ons geassisteerd. 

Twee aspecten maken de zaken gecompliceerd:  de om-

vang en het feit dat Landsbanki Nederland  een bijkan-

toor is van de IJslandse bank, die verder ook vestigingen 

heeft in Engeland, Noorwegen, Finland en Canada. Dat 

zijn dus geen aparte rechtspersonen.

Landsbanki opende de Icesave spaarbank in Nederland 

in mei 2008. Dat werd een overdonderend succes. Binnen 

6 maanden hadden ruim 128.000 spaarders meer dan 

EUR 1,7 miljard euro ingelegd op 164.000 spaarrekenin-

gen. Gelukkig heeft  Minister Bos het depositogarantie-

stelsel in verband met Icesave verhoogd tot € 100.000 euro. 

De overgrote meerderheid van de spaarders valt in die ca-

tegorie. Daarnaast zijn er ook nog een kleine vijfhonderd 

rekeninghouders die boven die grens uitkomen. Hun 

gezamenlijke vordering bedraagt ongeveer veertig miljoen 

euro. Als gezegd geeft de massaliteit van crediteuren zo 

zijn eigen dynamiek. Als ik al een klassieke verificatiever-

gadering zou willen uitschrijven in de zin van de wet, dan 

zou ik bij wijze van spreken aan het afhuren van de Arena 

nog niet genoeg hebben, dus dat werkt niet. En hoe voor-

kom je dat tien procent van de spaarders ons kantoor gaat 

bellen? Want dan ligt onze telefooncentrale plat!

In welke mate – en vooral: tot wanneer – de kredietcrisis nog zal doorwoeden is nog onze-
ker. Wat wel duidelijk is, is dat exceptionele tijden vragen om exceptionele maatregelen en 
vaardigheden. De commissaris start een artikelenserie over mensen op wier expertise onder 
deze omstandigheden een speciaal beroep wordt gedaan. In dit eerste deel een gesprek met 
bewindvoerder Marinus Pannevis. 

DecoMMissarisincrisistijd
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als een bank omvalt

▲

‘Eigenlijk mag je het niet hardop
 zeggen, maar het zijn boeiende
 tijden voor insolventiespecialisten!’  



Communicatie met de spaarders
Een niet onbelangrijk gedeelte van de afwikkeling is er 

dan ook op gericht dat je communicatie niet vastloopt. 

Wij communiceren met de spaarders per e-mail. Maar 

het verzenden van 164.000 e-mails is technisch nog niet 

zo simpel. Dat moet mondjesmaat gebeuren, anders loopt 

het systeem helemaal vast. Daarvoor kunnen we gebruik 

maken van de Landsbanki-dochter in Luxemburg, die zelf 

weliswaar ook in surséance is, maar waar de administra-

tie in stand is gebleven. En we hebben  net een brief aan 

de 164.000 rekeninghouders gestuurd met een financieel 

eindoverzicht van hun rekening. Dat is iets wat natuurlijk 

nodig is, maar het kost wel een weekje. 

De Nederlandse Bank heeft voor de uitvoering van het 

depositogarantiestelsel een aparte organisatie opgezet 

en een callcentre ingericht. Het verwerken van meer 

dan 100.000 aanvragen is een hele klus. Maar dat kon 

pas nadat alle rekeningen waren bijgewerkt. Toen wij 

werden benoemd was er nog een bedrag van ruim 24 

miljoen euro aan pijplijnposten. Dat zijn boekingen die 

vaak door kleine administratieve vergissingen niet zijn 

aangekomen op de bedoelde rekening. Daarover moet 

dan post voor post met de rekeninghouders worden 

gemaild of gebeld. Gelukkig hebben de Icesave-mensen 

dit netjes afgewerkt. Je merkt daarbij trouwens wel dat 

het voor het publiek lastig is om het verschil te zien tus-

sen de verantwoordelijkheid van de bewindvoerders, die 

de bank afwikkelen, en van DNB, die het depositogaran-

tiestelsel uitvoert. En natuurlijk zijn er veel mensen on-

gerust en boos, omdat hun geld ineens weg lijkt te zijn. 

Gelukkig heeft DNB  de meeste spaarders nu uitbetaald.

En dan zijn er ook nog vele lagere overheden en be-

drijven, die voor ruim 250 miljoen euro aan deposito’s 

plaatsen bij Landsbanki in Amsterdam, en tientallen 

andere crediteuren. In totaal hebben de Nederlandse 

schuldeisers ongeveer twee miljard euro te vorderen.

Dit alles raakt vooral aan de omvang van een en ander.

Daarnaast is het omvallen van Landsbanki ook gecom-

pliceerd omdat de reikwijdte ervan zich uitstrekt over 

een aantal landen, waar steeds weer andere regels van 

toepassing zijn. In IJsland is de bank kort voor de de-

confiture gesplitst in een IJslands deel, dat gewoon door 

draait, en een  buitenlands deel, waarin de meeste schul-

den zitten. Beleidsmatig is dat misschien wel verstandig 

geweest want de pinautomaten moesten blijven draaien 

op IJsland. Juridisch klopt er natuurlijk niets van dat de 

IJslandse spaarders over hun saldi kunnen beschikken 

en de Nederlandse en Engelse niet. De “paritas credi-

torum”, het beginsel dat alle schuldeisers gelijk moeten 

worden behandeld, en dat leidend is bij de afwikkeling 

van alle insolventies in de wereld,  wordt met voeten 

getreden. Maar de IJslanders willen dit repareren.

Verder wordt de wet in IJsland voortdurend aangepast 

bij de afwikkeling van de drie banken, die daar zijn 

omgevallen. De IJslanders zijn er heel eerlijk over: “onze 

faillissementswet is heel geschikt om het faillissement 

van een pizzakoerier af te wikkelen, maar een bank is 

andere kost”, zei één van onze IJslandse collega’s laatst.  

Onduidelijke rechtsfiguur
In IJsland geldt nu een “moratorium”, een onduide-

lijke rechtsfiguur, die er eigenlijk op neerkomt dat de 

schuldeisers voorlopig niets kunnen ondernemen tegen 

de bank in IJsland. In het Verenigd Koninkrijk is de 

terroristenwet van  toepassing verklaard om het geld 

(voorlopig?) in Engeland te houden. En de situatie in 

Noorwegen is ook verre van duidelijk.

Op dit moment is nog lang niet uitgekristalliseerd via welk 

model de bank uiteindelijk internationaal wordt afgewik-

keld: conform de  Winding-up directive voor banken, waar-

bij de afwikkeling in principe plaats vindt op het niveau 

van het hoofdkantoor, of conform de Europese Insolven-

tieverordening, die uitgaat van lokale verdeling van de 

activa over alle schuldeisers, of op basis van een mixmodel, 

waarbij samenwerking tussen insolventieprofessionals uit 

de betrokken landen wordt gezocht.  De rechtbank heeft  

bepaald dat wij bevoegd zijn om de Nederlandse krediet-

portefeuille van ongeveer 600 miljoen euro te beheren en 

vereffenen, maar dat we bij de verdeling ook rekening moe-

ten houden met internationale crediteuren.

Op dit moment staat de incasso van 

alle activa centraal. Eerst moet het 

geld worden geïncasseerd, en daar-

na zal ongetwijfeld een oplossing 

worden gevonden om alle schuld-

eisers van Landsbanki eenzelfde 

percentage uit te keren. Hoe was het 

ook alweer met die huid en die beer? 

Ook in ons vak geldt: eerst vergaren, 

dan verdelen. Eigenlijk mag je het niet 

hardop zeggen, maar het zijn boeiende 

tijden voor insolventiespecialisten!”  ■

‘Het verzenden van 164.000 
 e-mails is technisch nog niet 
 zo simpel’ 

DecoMMissarisincrisistijd
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Fiscaalondernemerschap

Op 12 september jl. heeft de Hoge 

Raad arrest gewezen over het 

fiscaal ondernemerschap van 

een commissaris. Het ging in deze zaak 

om iemand die sinds juli 2002 zeven 

commissariaten had vervuld en enkele 

adviseurschappen bij verschillende grote 

ondernemingen. Hij ontving op jaarba-

sis ongeveer 350.000 euro als beloning 

voor zijn commissariaten en ongeveer 

50.000 euro aan inkomsten als adviseur. 

Hij besteedde tenminste twintig uur per 

week aan deze werkzaamheden. Deze 

commissaris maakte voor zijn werk-

zaamheden gebruik van de diensten van 

een chauffeur (voor veertig procent van 

diens werktijd) en van een secretaresse 

(voor 25 procent van haar werktijd). De 

chauffeur en de secretaresse waren in 

loondienst bij de voormalige werkgever 

van de commissaris. De aan hem door-

berekende kosten beliepen tezamen met 

zijn autokosten een bedrag van ongeveer  

65.000 euro per jaar. Hij verkreeg zijn 

opdrachten door in zijn netwerk bekend 

te maken dat hij beschikbaar was als 

commissaris en adviseur; hij adver-

teerde niet. De vennootschappen waar 

hij als commissaris optrad, hebben ten 

behoeve van de commissarissen verzeke-

ringen, zoals een bestuurdersaansprake-

lijkheidsverzekering.  

De inspecteur stelde zich op het stand-

punt dat zijn inkomsten uit commis-

sariaten moesten worden aangemerkt als 

loon uit dienstbetrekking en de inkom-

sten uit adviseurschappen als resultaat 

uit de overige werkzaamheden. De 

commissaris stelde zich op het stand-

punt dat het geheel van zijn activitei-

ten moest worden aangemerkt als een 

onderneming en dat de inkomsten van 

die activiteiten derhalve moesten worden 

aangemerkt als winst uit onderneming.

De Hoge Raad heeft nu het oordeel 

van het Gerechtshof te Amsterdam 

bevestigd dat de inkomsten inderdaad 

moeten worden aangemerkt als winst 

uit onderneming. Met name heeft 

hierbij meegewogen dat de commissaris 

risico liep terzake van het wegvallen van 

commissariaten en opdrachten en ook 

aansprakelijkheidsrisico’s. Dit oordeel 

is opmerkelijk omdat een commissaris 

geacht wordt (fictief) in dienstbetrek-

king te zijn bij de vennootschap waarvan 

hij commissaris is. Uit dit arrest kan 

worden afgeleid dat een zevental com-

missariaten ertoe kan leiden dat, gelet 

op het samenstel daarvan, sprake is van 

ondernemerschap. Het aantal commissa-

riaten speelt dus een bepalende rol bij de 

vraag of sprake is van ondernemerschap. 

Of er ook een minimum aantal wordt 

Hoge Raad bevestigt  
ondernemerschap commissaris 
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Door: Boris emmerig 

Boris Emmerig
is fiscalist en partner bij DLA Piper
boris.emmerig@dlapiper.com

gesteld blijft vooralsnog onduidelijk. 

Het belang van de procedure zit hem 

met name in het al dan niet aftrekbaar 

zijn van de kosten (in dit geval ongeveer 

65.000 euro). Als sprake zou zijn van 

loon, is aftrek van kosten niet aan de 

orde. Bij winst uit onderneming wordt 

daarentegen vanzelfsprekend voor de 

winstbepaling wél rekening gehouden 

met de kosten, die in dit geval substan-

tieel waren. Het zou opmerkelijk zijn als 

een dergelijk substantieel bedrag aan 

feitelijk gemaakte kosten niet afgetrok-

ken mag worden, terwijl de inkomsten 

wel onverkort worden belast. Door deze 

commissaris als ondernemer aan te 

merken zijn de kosten aftrekbaar. Wan-

neer iemand in deze positie ten minste 

1225 uur per jaar aan zijn onderneming 

heeft besteed, dan heeft hij recht op 

een aantal ondernemersfaciliteiten. 

De belangrijkste hiervan is de per 1 

januari 2007 in werking getreden MKB-

winstvrijstelling. Deze vrijstelling van 

10 procent impliceert, uitgaande van 

de hierboven genoemde bedragen, een 

aftrek van ruim  30.000 euro en dat is 

natuurlijk de moeite waard.  ■



Hans Schenk weet alles over de zin en onzin van 

fusies en overnames. Al jaren hamert hij erop dat 

65 tot 85 procent van alle fusies en overnames 

mislukt. Gemiddeld worden zes van de tien fusies en 

overnames na tien jaar ongedaan gemaakt. Schenk ont-

dekte waarom ondernemingen desondanks toch blijven 

doorgaan met fuseren en noemde dit het ’minimax-

spijtspel’. Kennelijk heeft de drang om over te nemen 

weinig te maken met de beschikbaarheid van (finan-

ciële) middelen of buitenkansjes. Nee, beursgenoteerde 

ondernemingen fuseren vooral omdat ze bang zijn ‘spijt’ 

te zullen krijgen als ze het niet doen. Als hun concur-

renten overnames doen, moeten ze hierin meegaan. Als 

bestuurders zouden oordelen dat niet meedoen aan een 

overnamegolf zinvoller is, lopen zij het risico dat hun ei-

gen onderneming doelwit wordt van andere bestuurders 

die wél meedoen. Dit kuddegedrag leidt tot een enorme 

geldverspilling en kan de groei van het BNP verminderen 

met 1,5 procent. Geen wonder dus dat de zes fusiegol-

ven van de afgelopen eeuw allemaal eindigden in een 

recessie. Wanneer het ‘fusie-vuurtje’ weer opnieuw wordt 

aangestoken, is volgens Schenk volledig onvoorspelbaar. 

‘Het dal tussen de vorige twee fusiegolven duurde maar 

vijf jaar, terwijl die bij eerdere golven tien tot veertig jaar 

duurden. Mijn advies: zorg dat je er als eerste bij bent, 

want doorgaans leveren fusies alleen aan het begin van 

een fusiegolf nog positief rendement op.’ 

Is het nu dus gunstig om te acquireren?
‘Voor kopers lijken de omstandigheden nu goed te zijn, 

omdat ze vooral moeten overnemen als het goedkoop 

is. Toch gebeurt dit niet. Niet alleen door een gebrek 

aan krediet maar vooral door de ‘minimax-spijt-logica’. 

Als niemand overneemt, hoef jij ook niet. Alleen als een 

overname een economisch  – en niet enkel een strate-

gisch – doel dient moet je eraan beginnen. Hiermee 

Het is een gunstige tijd voor fusies en overnames, 
maar de markt ligt stil. Toch hebben de eersten die 
weer op overnamepad gaan de hoogste kans op 
succes, vertelt Hans Schenk, hoogleraar economie 
aan de Universiteit Utrecht.  

Hansschenk

bedoel ik dat de overname moet leiden tot daadwer-

kelijke synergievoordelen, ofwel een verlaging van de 

kosten per eenheid van product- of dienstverlening. In 

iedere sector bestaat hiervoor een optimale omvang van 

de onderneming die wordt bepaald door de stand van de 

technologie in die sector. Als de bedrijfsomvang voorbij 

dit punt komt, stijgen de kosten per eenheid product- of 

dienstverlening. Zo zou in het bankwezen een bedrijfs-

omvang van honderd miljard euro in activa optimaal 

zijn. Wereldwijd zijn echter vijftig banken groter dan dat, 

waaronder ING en het vroegere ABN AMro.’

De gebeurtenissen bij aBn amro bevestigen dus uw  
bevindingen?
‘De minimax-spijt-logica komt daar inderdaad goed 

naar voren. Het is niet pas fout gegaan toen Barclays 

bekendmaakte dat het ABN AMro wilde overne-

men, maar al toen Groenink ging acquireren omdat 

andere banken dat ook deden, ofwel omdat we in een 

fusiegolf zaten. Als hij hierin niet was meegegaan had 

hij een schop onder zijn achterste gekregen. Haat, 

nijd en arrogantie zoals Jeroen Smit die beschrijft 

in zijn boek over ABN AMro, komen voor bij alle 

ondernemingen. Niet dat, maar grotere structuren 

sturen de economie. Mannen als rijkman Groenink 

werden gekozen omdat ze in de tijdsgeest pasten 

die verantwoordelijk is voor deze crisis. Maar ja, de 

tijdsgeest kun je niet aan de schandpaal nagelen, dus 

wijzen we naar de uitvoerders van de tijdgeest, de 

mensen die aan het roer stonden.’  

Hoe moeten bestuurders reageren op deze recessie?
‘Het is pijnlijk, maar de individuele bestuurder kan niet 

zoveel doen. Hij moet het spel meespelen, maar slimmer 

dan hij geneigd is te doen. Bedrijven die net een acquisi-

tie hebben gedaan adviseer ik om vooral niet te integre-

ren. Ze kunnen gemaakte kosten niet terugverdienen 

met synergievoordelen, want die zijn een illusie. Laat de 

overgenomen onderneming zoveel mogelijk zelfstandig 

voortbestaan zodat bijna niemand in de gaten heeft dat 

deze van eigenaar is veranderd. Dan kun je deze in later 

stadium altijd nog integreren of makkelijker verkopen 

als het minimax-spijt-principe weer gaat spelen. Je moet 

uitsluitend acquireren om het spel mee te spelen, niet 

omdat je erin gelooft. Dat is de fusieparadox.’ 

Raadt u bestuurders af mensen te ontslaan?
‘Ik hoop dat ondernemingen twee keer zullen na-
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hans schenk is hoogleraar economie aan de Utrecht 
school of economics van de Universiteit Utrecht. Daarvoor 
was hij hoogleraar industriebeleid en corporate strategy 
aan de Universiteit van Tilburg, en associate professor in 
strategisch management aan de Rotterdam school of Ma-
nagement van de erasmus Universiteit Rotterdam. schenk 
bekleedde diverse functies bij buitenlandse instituten en 
adviseerde onder meer multinationals, vakbonden, werk-
geversverenigingen, de Vn, europese commissie en rege-
ringen van nederland, Vietnam en Zuid Afrika. 

OnDeRzOek Van Hans sCHenk

Onlangs heeft hans schenk een onderzoek afgerond waaruit 
blijkt dat europese ondernemingen met een two tier-con-
structie tijdens de jaren negentig even succesvol waren als 
bedrijven die one tier-bestuursconstructie hadden (waarin de 
raad van bestuur en raad van commissarissen in één orgaan 
zitten). Verder is hans schenk op dit moment ook betrokken 
bij een onderzoek naar de zestien fusies en overnames die 
de europese commissie tegenhield sinds 1998. 

‘Pioniers fusiegolf zijn succesvoller’ 
denken voordat ze hun kostbare human resources op 

straat zetten. Zeker in de kennisintensieve sector is het 

verstandig om ICT’ers niet te snel te ontslaan, want je 

krijgt ze niet snel terug. Maar als het water je tot aan de 

lippen staat, kun je als bestuurder vaak niet anders dan 

ontslaan. Mogelijke alternatieven voor ontslagen zijn 

scholing van medewerkers en het afstoten van onderde-

len via een management-buy-out maar daar is vaak geen 

geld voor. Bezuinigen door te snijden in vitale uitgaven 

zoals r&D zou ik niet doen. Dat is wat private equity 

vaak wel deed na een leveraged buy out. Mede hierdoor 

is de kans op mislukking bij een overname door private 

equity drie keer zo groot als bij een gewone overname.’

Is de verbetering van corporate governance niet ook cruciaal?
‘Ik verkeer regelmatig in kringen van commissarissen 

en besturen waar toch vooral een sfeer heerst van ‘wij 

kiezen elkaar’ en ‘we houden elkaar de hand boven het 

hoofd’. Ik zeg niet dat raden van commissarissen ‘ja-

knikkers’ zijn, maar de zaken waartegen ze ‘nee’ zeggen 

zijn meestal de kleine problemen. Hoe belangrijker 

de kwestie, zo lijkt het soms wel, hoe eerder ze het 

dagelijkse bestuur carte blanche geven. Dit zou juist 

andersom moeten zijn, maar blijft zo doordat Pietje 

commissaris is bij Jantje en vice versa. Het is een net-

werk dat onafhankelijke geesten te zeer ontbeert. Er is 

veel koudwatervrees om commissarissen aan te stellen 

die geen hands-on experience hebben. Toch denk ik 

dat het zeer noodzakelijk is om de raden van commis-

sarissen door elkaar te husselen. Er zijn commissaris-

sen nodig die de grote lijnen zien en het lef hebben 

om zaken ter discussie te stellen. Dus niet mensen 

van bevriende bedrijven of banken, maar bijvoorbeeld 

oud-politici of hoogleraren.’  ■

Door:  Mathilde sanders  Foto hans Vissers



‘De lezer kan niet álles geloven’ 

column

De laatste maanden wil het volgende scenario 

maar niet uit mijn gedachten verdwijnen: het is 

begin 2008 en ik heet niet langer Joost Zwa-

german maar ik ben de gevierde Amerikaanse auteur 

Tom Wolfe, schrijver van de romans The Bonfire of 

the Vanities (1988) en A Man in Full (1998): die twee 

grandioze avonturenromans, de ene (The Bonfire...) 

over luidruchtige en overmoedige beursspeculan-

ten, hele en halve malversaties op Wall Street, en de 

andere (A Man in Full) over onroerendgoedmagnaten, 

megalomane miljardairs, massale blufpoker en niets 

ontziende hebzucht. 

    Goed. Als ik Tom Wolfe ben, ben ik dus niet meer 

midden veertig maar loop ik tegen de tachtig – en ik 

wil nog éen keer schitteren met een roman die mijn 

eerdere successen moet overtreffen. Ik heb een nieuw 

sensationeel verhaal uitgedacht - over bankiers! Ik ga 

een bloedstollende roman schrijven over de beroeps-

groep die als moreel zuiver te boek staat in de wereld 

van het Grote Geld. 

    Ik schets mijn agent en uitgever mijn idee voor een 

nieuwe roman over deze totnogtoe in de literatuur on-

beschreven gebleven groep van graaiers, de bankiers. 

Dat gaat dan zo. Een topman van een van Amerika’s 

oudste banken denkt dat hij zich in een geldhemel 
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hoog boven de ‘gewone’ rijkaards bevindt. Als bankier 

bestiert hij de financiële wereld; ‘mijn’ bankier, mijn 

hoofdpersoon kan dus alle politici, zakenlui en specu-

lanten makkelijk aan. 

    Deze topman heeft al een paar jaar geleden voor zich-

zelf een jaarsalaris van meer dan honderd miljoen 

euro bedongen, en verder zit hij gebeiteld dankzij 

jaaruitkeringen die hij zichzelf en zijn mede-macht-

hebbers uitkeert in aandelen. Als bezoldigd adviseur 

neemt hij deel aan het opdelen van beursgenoteerde 

bedrijven, die na een zoveelste opdeling nog eens 

worden opgedeeld, met een zoveelste financiële injec-

tie door de Amerikaanse bank der banken waar onze 

topman resideert. 

Op een dag vorderen niet één of twee maar wel zes of 

zeven zakenpartners tegelijk hun investeringsgelden 

terug op deze bank der banken. Het ondenkbare ge-

beurt: de bank der banken vraagt uitstel van betaling 

aan, en gaat ineens, in een tempo dat de snelheid van 

het geluid dicht nadert, failliet. In het kielzog van dit 

failliet begint ook een aantal andere traditionele han-

delsbanken te wankelen. Dat wankelen verandert in 

vallen. Dat vallen verandert in instorten. Dat instorten 

blíjft geen instorten. Het wordt een Totale Ondergang. 

Tom Wolfe – pardon, ikzelf dus: ik weet de titel al voor 

de nieuwe roman en spreek deze glunderend uit tegen-

over mijn agent en uitgever: The American Meltdown. 

Tevreden sluit ik mijn verhaal af. Dan zie ik de opge-

trokken wenkbrauwen van zowel mijn agent als uitge-

ver. Mijn agent begint ongemakkelijk in zijn 

stoel te schuiven. 

 ‘Beste Tom,’ zegt mijn agent. ‘Je bent bijna tachtig. Je 

hebt twee prachtige romans over Amerikaanse geld-

zucht op je naam staan. Waarom zou je nog op je oude 

dag een sciencefictionroman willen schrijven. Je bent 

de meester van het nieuwe realisme, daar ben je om 

geprezen. De wereld ziet jou als naturalist, niet als 

sprookjesschrijver of fantast.’

Ontsteld blijf ik achter als mijn uitgever en agent 

spoorslags zijn vertrokken. Nooit eerder maakte ik mee 

dat mijn trouwe agent en dito uitgever mij niet meer 

begrepen. Of hebben ze gelijk en begrijp ik de wereld 

niet meer? Koortsachtig begin ik te broeden op een 

nieuw verhaal, want ik moet en zal nog een nieuwe 

roman bedenken. Na twee weken heb ik het en roep ik 

beiden weer bij me. Ik ontvouw mijn nieuwe plan. Dit 

romanidee is kleiner van opzet maar in mijn ogen even 

spannend. Een man van mijn leeftijd, nou goed, ietsje 

jonger, heeft alles bereikt in de financiële wereld wat 

je maar kunt bereiken. Hij was jarenlang hoofd van de 

Nasdaq, begon daarna een particulier investeringsbe-

drijf. Maar: hij verduisterde 

met dit piepkleine bedrijfje 

waar alleen nog wat dames 

in de administratie werkten 

maar liefst vijftig miljard 

dollar. 

Het pikante aan het verhaal 

is dat deze bankier zó gewe-

tenloos was in zijn oplichterij 

dat hij zelfs een Holocausto-

verlevende en Nobelprijswin-

naar voor de Vrede al zijn 

geld aftroggelde en—

Nu hebben mijn agent en 

uitgever geen geduld meer 

met me. Ze staan al op uit 

hun stoelen nog voordat ik 

ben uitgesproken. Deze keer 

neemt mijn uitgever het 

woord: ‘Tom, we houden van 

je. We willen het beste voor 

je. Laat je plannen varen. 

Je bent bijna tachtig. Je kent Amerika misschien niet 

meer. Vijftig miljard, zei je? Door één persoon verduis-

terd? En dan nog wel door een crack die de Nasdaq 

bestierde? De lezer kan niet álles geloven. Ga je literaire 

krachten niet verspillen aan wildwestverhalen waar 

zelfs een jongen van twaalf niet in kan geloven. Oké?’ 

Opnieuw blijf ik onthutst achter. Wat moet ik doen? 

Op zoek naar een nieuwe agent en nieuwe uitgever? 

Hebben ze gelijk, mijn trouwe vrienden en zakenpart-

ners? Heb ik the touch niet meer? Mistroostig blader ik 

door één van mijn oude romans, A Man in Full, en stuit 

op de passage waarin twee onroerend-goedtycoons 

met elkaar in gesprek zijn. De één rekent de ander voor 

dat je met een vermogen van 2,2 miljard dollar en een 

schuld van 1,3 nog altijd a Master of the Universe bent. 

Maar als dat vermogen van 2,2 miljard door krankzin-

nige financiële fluctuaties ineens halveert, dan ben je 

met die schuldenlast van 1,3 miljard ineens bankroet. 

Markten en balansen bewegen, maar – en ik herlees 

mijn eigen woorden: ‘Maar een schuld, die beweegt 

niet, dat is een rotsblok, een berg. Die komt niet van 

zijn plaats.’ En hoe noemde ik dat ook alweer, bij 

monde van mijn romanpersonage? Dat noemde ik een, 

ehhh, ‘uitzonderlijke situatie.’

Tja. Hier stokte mijn scenario. Ik heet niet Tom Wolfe 

maar ben en blijf Joost Zwagerman, en het enige wat 

de meester Wolfe en mijzelf verbindt is de oude, wijze 

les die niet voor niets gestold is tot cliché: de werkelijk-

heid is vaak ongeloofwaardiger dan een romanschrijver 

ooit zou durven verzinnen. In het najaar van 2008 

sprintte die werkelijkheid de spectaculaire romanwe-

relden uit The Bonfire of the Vanities en A Man in Full 

ruimschoots voorbij. De echte hebzucht en blufpoker 

bleken nóg schaamtelozer, brutaler en gewetenlozer 

dan die in de befaamde romans van Wolfe. Want zo 

kun je het ontstaan en de uitbreiding van de krediet-

crisis misschien het beste omschrijven: als de ontwik-

keling van een nieuwe werkelijkheid waarin niemand 

zou hebben geloofd als die was opgeschreven door een 

romanschrijver, zelfs niet als die romanschrijver Tom 

Wolfe zou zijn geweest.   ■

Joost Zwagerman 
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Korsten: De raad van commissarissen van zorg

instelling Philadelphia heeft kort geleden zijn 

vertrek aangekondigd naar aanleiding van een 

rapport van het College Sanering Zorginstellingen. De 

raad is (met uitzondering van voorzitter Elco Brink

man) per direct afgetreden omdat hij zich ‘medeverant

woordelijk acht voor de wijze waarop de voormalige 

raad van commissarissen toezicht heeft gehouden op 

het beleid van de voormalige raad van bestuur.’ Een 

zeer treffend voorbeeld van falend toezicht. Kennen 

jullie deze casus en hoe had, in jullie ogen, de raad van 

commissarissen anders moeten reageren op de plannen 

van het bestuur?

Opheij: Naar deze casus specifiek heb ik geen onder

zoek gedaan, maar wat hier gebeurd is, sluit aan bij de 

bevindingen van ons promotieonderzoek1.  Wij hebben 

gekeken naar de mechanismen die van invloed zijn bij 

het nemen van beslissingen binnen een organisatie over 

strategische samenwerking. Wij zijn tot de conclusie 

gekomen dat maar 15 procent van de beweegredenen voor 

▲

een beslissing contextafhankelijk zijn, dus wat we in het 

algemeen ‘rationeel’ noemen, terwijl 85 procent van de 

beweegredenen van bestuurders persoonlijke overtuigin

gen en drijfveren blijken te zijn. Die plegen we irrationeel 

te noemen. Natuurlijk moeten genomen beslissingen wel 

in rationele termen uit te leggen zijn op het moment dat 

de bestuurder op de bühne staat. Dat is een essentieel 

element van het vak van de bestuurder. Maar dat is het 

rationaliseren van die persoonlijke beweegredenen. Het is 

aan de toezichthouder om in de gaten te houden of er een 

degelijk verhaal is en of wat de bestuurder van betekenis 

vindt ook daadwerkelijk van belang is voor de organisatie.

Frank: Ik geloof niet in die tegenstelling tussen rationa

liteit en irrationaliteit. Omdat mensen nu eenmaal niet 

irrationeel zijn. Gedrag is altijd verklaarbaar, achter ie

dere beweegreden zit een logische gedachtegang van de 

persoon in kwestie. Als toezichthouder moet je gedrag 

scherp waarnemen en goed proberen te begrijpen. Daar 

is ook emotionele intelligentie voor nodig. En dat wordt 

steeds belangrijker. In het geval van Philadelphia moest 

Léon Korsten, advocaat en partner bij DLA Piper sprak met Willfred Opheij (partner bij Twynstra 
Gudde, adviseurs en managers, waar hij zich focust op strategische samenwerking) en Marius 
Frank (adviseur en coach voor bestuurders bij vragen rond o.a. strategische richting en toezicht-
houder bij Triodos Bank, Centrum Maliebaan en Triple) over de persoon van de bestuurder. 

Is het houden van toezicht een ‘kunst’? En, zo ja, moet men daarvoor dan speciaal 
iets hebben geleerd of ontwikkeld? Gaat het vooral om ervaring of rijpheid? Of is 
er ook nog een fijner afgestemde antenne nodig? Vraagt het commissariaat anno 
nu om een theoretisch kader? Of is dat allemaal flauwekul, omdat het uiteindelijk 
gaat om vertrouwen en bestuurders en medecommissarissen in de ogen kun-
nen kijken? Vragen die relevant lijken nu het commissariaat ontegenzeggelijk een 
professionaliseringsslag heeft ingezet, waarbij toezichthouders op zoek zijn naar 
een nieuwe balans tussen regelgeving en verantwoordelijkheid. De commissaris 
toetste deze vragen in drie gesprekken aan theorie en praktijk. 

de toezichthouder niet alleen vragen wat het bestuur 

deed (Waarom als zorginstelling een museum kopen? 

Waarom als zorginstelling een hotel op Terschelling 

exploiteren?), maar juist ook hoe en waarom (strategi

sche) beslissingen genomen werden. Het is belangrijk 

om in dat proces mee te lopen om werkelijk te kunnen 

zien wat er gebeurt. Daarin is één vraag heel belangrijk: 

snap ik het? Daarnaast is van belang of je er een goed 

gevoel bij hebt, of je denkt: het klopt. Kennis en codes, 

zoals die van Tabaksblat en Frijns, zijn onmisbaar, 

maar niet afdoende. Toezicht houden is wat dat betreft 

inderdaad een art.

Korsten: Opheij stelt in zijn onderzoek, dat het noodza

kelijk is om bij de selectie van een nieuwe voorzitter van 

de raad van bestuur ook goed te letten op de persoon

lijke overwegingen van de kandidaat. Herken jij dit ook?

Frank: Jazeker, het komt voor dat elkaar opvolgende 

bestuursvoorzitters bij hetzelfde bedrijf er een hele 

andere strategie op na houden terwijl de marktomstan

digheden niet wezenlijk veranderd zijn.

Opheij: De context is niet objectief. Mensen creëren 

hun eigen context en gebruiken hun definitie ervan om 

hun beslissingen te onderbouwen. In het onderzoek 

met Kaats hebben we gekeken naar samenwerkingsver

banden, waarbij we speciaal gekeken hebben naar de 

beweegredenen van mensen. We hebben een tweedeling 

geconstateerd tussen contextgebonden beweegredenen 

(“schaalvoordelen zijn nodig voor de organisatie”) en 

persoongebonden beweegredenen, die op hun beurt 

weer onder te verdelen zijn in persoonlijke overtuiging 

(“machtspositie is nodig voor de organisatie”) en in 

persoonlijke drijfveer (“ik wil macht”). Uit het onder

zoek blijkt dat de meeste bestuurders worden gedreven 

door de behoefte aan macht en door de behoefte aan 

presteren. De beweegredenen zie je ook terugkomen in 

hun strategie. De taak van de toezichthouder is dan ook 

mede om de mensen en hun definitie van de context te 

doorgronden.

Frank: Ik zou het in die zin willen omdraaien dat bij 

een nieuwe strategie nieuwe bestuurders nodig zijn.

Opheij: De insteek van die nieuwe bestuurder bepaalt 

de strategie. Bij wijze van voorbeeld: een raad van com

missarissen is onzeker over de situatie van zijn orga

nisatie in de veranderende markt en over de huidige 

strategie en gaat op zoek naar een nieuwe bestuurder. 

Omdat men onzeker is, kiest de raad al snel voor een 

“sterke man (M/V)”. Intrinsiek aan zo’n “sterke man” 

als aanvoerder van het bestuur is zijn wil om de positie 

en omvang te versterken en te groeien. De raad ziet 

zijn keuze bevestigd en wordt gerustgesteld. Maar wat 

uiteindelijk de consolidatie in dit geval drijft, zijn niet 

de argumenten voor schaalvergroting, maar de initiële 

angst van de raad van commissarissen. Consolidatie 

wordt doorgaans door angst gedreven. Al moet die be

stuurder vervolgens natuurlijk wel de commissarissen 

ook meekrijgen in zijn visie op de markt.

Frank: Ik herken die onzekerheid wel. Bij fusies en 

Marius Frank (l): ‘Ik geloof niet in die tegenstelling tussen rationaliteit en irrationaliteit’
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overnames, maar ook in andere situaties, is het moeilijk 

een keuze te maken, omdat verschillende alternatieven 

vaak allebei goed te beargumenteren zijn. Overigens 

is het in mijn beleving niet alleen het dempen van de 

onzekerheid, maar heeft het ook te maken met het 

bewaken van de continuïteit van de organisatie.

Opheij: Er zijn twee stromingen in de bedrijfskunde. 

Enerzijds wordt de context als bepalend beschouwd 

voor de te voeren strategie van een organisatie (de 

positioneringsschool). Anderzijds is er de leiderschaps

stroming, waarbij het de bestuurders zijn die bepalend 

zijn in de visie op de toekomst. In mijn visie zijn actor 

en context onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 

actor bepaalt zijn eigen context, en omgekeerd dwingt 

de context de actor tot keuzes. 

Frank: Dat wil ik nog nuanceren: de context is een 

gegeven, maar de manier waarop daarmee omgegaan 

wordt is afhankelijk van de actor. Als adviseur en com

missaris kijk ik naar hoe de mensen erin zitten. Hoe zij 

met de context omgaan en wat hun achterliggende ge

dachten daarbij zijn. Het moeilijkste is dat je daar maar 

beperkt de tijd en middelen voor hebt. Als commissaris 

besteed ik zo’n anderhalve dag per maand daadwerke

lijk aan een organisatie, maar dat is niet genoeg om de 

business te leren kennen. Met alleen stukken lezen ben 

je er niet. Ik wil een frame of reference opbouwen, de 

mensen onder de directie leren kennen door bijvoor

beeld op stage te gaan, wel altijd in overleg met het 

bestuur. Daar vind ik altijd wel een reden voor.

Korsten: Dat is ook heel duidelijk te zien in De Prooi 

van Jeroen Smit over de teloorgang van ABN AMRO: 

de raad van commissarissen van ABN AMRO kende de 

mensen en de organisatie van de bank niet of nauwelijks.

Opheij: Zoals ik De Prooi begrijp nam bij ABN AMRO 

de raad van commissarissen niet de ruimte om die 

kennis te vergaren. Dit mede door het spel tussen de 

voorzitters van de toezichthouder en het bestuur. Dat 

bleek uiteindelijk destructief te werken. 

Frank: Het is je verantwoordelijkheid als toezichthouder 

om die kennis toch te krijgen. Je moet wel lef hebben.

Opheij: Ja, en dat is niet altijd makkelijk. Ik ben op een 

gegeven moment gevraagd om een strategierapport te 

maken voor een verzekeringsmaatschappij. Daar kwam 

ik een commissaris tegen die het de voorzitter van het 

bestuur niet makkelijk maakte. Deze man zei dat hij een 

simpele rol had. “Ik moet overtuigd zijn dus overtuig 

mij!” Hij zei best geloof te hebben in de strategie, maar 

niet overtuigd te zijn. En geloof is voor een toezicht

houder niet genoeg. Ook ik heb veel geleerd van die 

schijnbaar simpele sleutelvraag: “Overtuig me”.

Frank: Als commissaris kom je met betrekking tot 

strategievorming twee extremen tegen (en alles daartus

sen). Aan de ene kant heb je de presentatie van een te 

volgen strategie die alleen nog afgezegend moet worden, 

je bent geen onderdeel van het proces. Maar in mijn 

rol als adviseur maak ik ook wel heidagen mee van de 

raad van toezicht en de directie samen. Dat is ontzet

tend interessant, omdat de commissarissen zich echt 

laten informeren, in gesprek raken met het bestuur over 

de te vormen strategie. Dit gebeurt aan de hand van 

een thema dat door de voorzitter van de directie wordt 

gekozen. Reflectie tijdens strategievorming is geweldig. 

En het brengt je uiteindelijk ook bij het andere uiterste, 

waar de raad v.c. erbij betrokken wordt en vragen mag 

stellen. Dat doe je dan eigenlijk op drie momenten: bij 

het begin om te vragen “wat houdt je bezig.” Halver

wege het proces geef je dan een eerste reflectie en aan 

het eind kun je het gevolgde proces nog doorspreken. 

Ook de directie moet zich bewust zijn van de vragen 

die leven bij de toezichthouder.

Korsten: Maar je moet wel mans genoeg zijn om dat 

dan zelf aan de orde te stellen.

Frank: Opnieuw, lef hebben is voor een toezichthouder 

essentieel, vragen, luisteren en doorvragen totdat je het 

helemaal begrijpt. De raad van commissarissen moet 

een goede gesprekspartner van de raad van bestuur zijn.

Opheij: De keerzijde van lef hebben is bluffen door de 

bestuurder. Wanneer grijp je in als toezichthouder? Dat 

is een hele moeilijke vraag. Problemen moet je vóór zijn, 

maar dan moet je wel heel goed naar het proces kijken.

Frank: De raad van commissarissen heeft formeel drie 

rollen: die van klankbord, toezichthouder en werkgever. 

Daar moet je tussen kunnen schakelen. Ook dat is the 

art of supervision. 

Korsten: Dus maakt dan de goede commissaris dat hij 

soepel kan wisselen van rol?

Frank: Nee, niet per se. De raad in totaal moet kun

nen switchen tussen die verschillende rollen. Maar een 

commissaris mag individueel best heel markant zijn, 

of gespecialiseerd. Je kunt elkaar daar best de ruimte 

voor geven. Vraag jezelf als commissaris wel altijd af: 

waarom zit ik op deze stoel? Wat is de bijdrage die ik 

kan leveren? De raad zelf moet een team zijn. De be

stuurder moet door de raad van commissarissen in de 

hand gehouden worden. 

Opheij: En dat is een boeiend spel, met ook hier weer 

de vraag “wanneer grijp ik in.” Het is namelijk niet zo 

dat een strategie goed of fout is, dat verschilt per situ

atie. Wat je bij Philadelphia ziet is in het rapport van 

het College Sanering Zorginstellingen omschreven als 

een vorm van bestuurlijke obesitas: groter worden met 

als doel de grootste te zijn.  Maar aan groei kunnen 

ook rationele argumenten ten grondslag liggen. Het 

doel is dan bijvoorbeeld economies of scale of groot ge

noeg worden om mee te kunnen praten met de andere 

spelers op de markt. Het kan echter ook misgaan. De 

alternatieven van strategische samenwerking, allianties 

of netwerken worden vaak onvoldoende benut.

Frank: Je moet als raad van toezicht het proces zoda

nig inrichten dat het zo ver niet komt. Dat hoort bij 

de werkgeversrol van de raad van commissarissen ten 

opzichte van de directie. De commissaris moet zich 

bewust zijn van zijn rol. Eerlijk zijn naar de bestuur

der en naar zichzelf. Zo heb ik eens een 360° review 

meegemaakt van het bestuur van een organisatie en 

haar raad van commissarissen. Het bespreekbaar 

maken van de daaruit afkomstige resultaten, goed of 

slecht, was cruciaal in het bestuurlijke proces.

Opheij: Daarnaast moet je waken voor zogenaamde 

group thinking, een mechanisme  in een groep waarbij 

samen een werkelijkheid wordt opgebouwd, redenaties 

worden ontwikkeld, beweegredenen worden bevestigd, 

maar ook mogelijke negatieve kanten worden gene

geerd. Afwijkende signalen worden genegeerd en wie 

het er niet mee eens is wordt buiten de groep geplaatst. 

Frank: Dat vind ik interessant. Ik vind het team 

erg belangrijk, maar ik zie ook het gevaar dat het 

teamdenken de kritische blik kan vertroebelen. Dat 

geldt niet alleen voor de raad van bestuur, maar ook 

voor de raad van commissarissen. Het is een wankel 

evenwicht.  ■
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‘Geloof is voor een 
 toezichthouder niet genoeg’ 

THEARTOFSUPERVISION 
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DE ExpERTs
Léon Korsten
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▲

Bezoldigingsbeleid

door:  Marnix Holtzer en  ellen Soerjatin

 

dit is het tweede van een reeks van drie artikelen over de juridische 

aspecten van beloningsbeleid. Het eerste deel verscheen in de com-

missaris nr 8 en betrof de rechtsmiddelen van aandeelhouders. Het 

derde deel zal verschijnen in de commissaris nr 10 en zal ingaan op 

de rechtsmiddelen van werknemers en hun vertegenwoordigers. 

Bezoldigingsbeleid is hot. In dit artikel laten we de vraag of overheidsbemoeienis wenselijk is 
terzijde. We zetten op een rij welke rechtsmiddelen de belangrijke stakeholders van de onder-
neming hebben en inzetten in de beloningsdiscussie. Het gaat daarbij om de aandeelhouders 
en de werknemers.

Rechtsmiddelen van aan-
deelhouders en werknemers 
ter zake het beloningsbeleid
deel ii

waaronder de bestuursleden aanspraak konden maken 

op de beëindigingvergoeding in geval van een ‘change 

in control-gebeurtenis. Een jaar later kondigde Westfield 

aan een aanzienlijk belang dat ABP in Rodamco hield, 

over te willen nemen. De onderzoekers zijn in hun ver-

slag tot de conclusie gekomen dat de wijzigingen van 

de change in control-bepalingen buitengewoon royaal 

waren. De Ondernemingskamer achtte deze wijziging 

op zichzelf een aanvaardbare maatregel tot bescher-

ming van de in de onderneming werkzame personen 

die het slachtoffer zouden kunnen worden als West-

field de macht zou grijpen. De Ondernemingskamer 

beoordeelde de maatregel echter als disproportioneel 

in de verhouding tot de aandeelhouders (onder wie 

Westfield) voorzover deze geen grond vindt in rede-

lijke met de change in control-clausules te bereiken 

doelen, zoals de ongerechtvaardigde bevoordeling van 

werknemers. Voorzover het de positie van bestuurders 

betreft, is er – aldus de Ondernemingskamer – des te 

meer reden voor een proportionaliteitstoets, omdat 

zij de besluitvorming door de raad van commissaris-

sen voorbereiden. De Ondernemingskamer is vooral 

gevallen over het besluitvormingsproces dat aan de 

wijzigingen vooraf is gegaan. De voorlichting door het 

bestuur van de raad van commissarissen was gebrek-

kig en de raad van commissarissen had zich onvol-

doende voorbereid op zijn eigen besluitvorming. De 

Ondernemingskamer heeft dit besluitvormingsproces 

daarom tot wanbeleid bestempeld en de besluiten 

tot wijziging van de arbeidsovereenkomsten met de 

bestuurders vernietigd. De Hoge Raad heeft de Onder-

nemingskamer hierin gevolgd.

Een voorbeeld van ingrijpen door de rechter als de 

interne besluitvormingsregels niet worden gevolgd bij 

beloningsbesluiten is de enquête tegen Beheermaat-

schappij Trial BV. De managementvergoeding van de 

bestuurder was in acht jaar tijd meer dan verdubbeld 

zonder dat de Ondernemingskamer argumenten heeft 

aangetroffen die een dergelijke stijging konden recht-

vaardigen. Mede omdat volgens de Ondernemingska-

mer van een ordentelijke besluitvorming terzake geen 

sprake is geweest, oordeelde zij dat deze gang van zaken 

als wanbeleid gekwalificeerd moest worden en dat de 

bestuurder moest worden geschorst. 

In de enquêteprocedure tegen Getronics heeft de VEB 

onder meer bezwaar gemaakt tegen de met de voormalig 

bestuurders overeengekomen afvloeiingsregeling. Volgens 

de VEB stond deze regeling in geen enkele verhouding 

tot het door de voormalig bestuurders gevoerde beleid. 

Getronics had hiertegen onder meer als verweer aange-

voerd dat deze regeling al (ruim) vóór het aftreden van 

deze bestuurders was afgesproken. Volgens de Onder-

nemingskamer werd daarmee over het hoofd gezien dat 

het in strijd met beginselen van behoorlijk bestuur kan 

zijn aan zodanig eerder gemaakte afspraken uitvoering te 

geven als de beëindiging van de relatie met een bestuur-

der haar grond vindt in gevoerd beleid dat de toets der 

kritiek niet kan doorstaan, althans daaraan uitvoering 

te geven zonder gedegen onderzoek of de uitvoering 

rechtens kan worden afgedwongen. Aangezien de tegen 

het gevoerde beleid aangevoerde bezwaren ongegrond 

waren, leverde de (uitvoering van de) met de voormalig 

bestuurders getroffen afvloeiingsregeling geen twijfel op 

aan de juistheid van het beleid van Getronics. 

Omstandigheden spelen een rol
Dat omstandigheden van het geval een rol spelen bij 

de beoordeling van de gerechtvaardigdheid van de 

bestuurdersbeloning blijkt ook uit een andere enquête 

in een kleinere BV. De Ondernemingskamer had een 

onderzoek gelast naar mogelijke belangenvermenging 

bij kostenkwesties, waaronder de voortzetting en de 

hoogte van het salaris van de bestuurder en diens VUT/

pensioenregeling na het staken van de bedrijfsactivi-

teiten van de BV. De Ondernemingskamer vond in het 

onderzoeksverslag geen aanknopingspunten om op dit 

punt tot wanbeleid te concluderen. Hoewel het salaris 

van de bestuurder hoog is geweest in relatie tot 

‘de raad van commissarissen had
 zich onvoldoende voorbereid op
 eigen besluitvorming’

er zijn enkele enquêteprocedures waarin de be-

stuurdersbeloning (al dan niet zijdelings) aan de 

orde is gesteld. Daaruit valt op te maken dat de 

rechter niet snel geneigd is in te grijpen in de beloning 

wanneer vaststaat dat deze is vastgesteld in overeen-

stemming met de interne procedures. 

Een uitzondering vormt de Rodamco-zaak. In de 

overnamestrijd tussen Rodamco en Westfield heeft de 

Ondernemingskamer een enquête gelast. Na depone-

ring van het onderzoeksverslag heeft de VEB de Onder-

nemingskamer verzocht om wanbeleid vast te stellen 

en voorzieningen te treffen. Een van de onderwerpen 

die aan de orde waren betrof de wijziging (in gunstige 

zin) van de arbeidsovereenkomsten met bestuurders 

van Rodamco. De doorgevoerde aanpassingen zagen 

onder meer op een verruiming van de voorwaarden 



de verrichte werkzaamheden, werd dit gerechtvaardigd 

door de omstandigheden van het geval:

-  de hoogte van zowel een pensioenuitkering als van 

een VUT-uitkering kon als beloning voor de gehele 

loopbaan worden beschouwd;

-  de bestuurder had geen afvloeiingsregeling ten 

behoeve van zichzelf bij de vennootschap bedongen 

op het moment dat de bedrijfsactiviteiten werden 

beëindigd;

-  de bestuurder had geen beloning meer genoten voor 

zijn activiteiten ten behoeve van de vennootschap na 

een bepaalde datum, en evenmin voor de door hem 

verrichte kantooractiviteiten vanuit huis;

-  de echtgenote van de bestuurder was nimmer be-

loond voor het bijhouden van de administratie van 

de vennootschap en de werkmaatschappij.

De kritische kanttekeningen die bij de verhoging van 

het salaris konden worden geplaatst, waren in de visie 

van de Ondernemingskamer onvoldoende om tot wan-

beleid te concluderen. 

In de Ahold-zaak vormde het beloningspakket van de 

nieuwe CEO en de vertrekregeling van de voormalige 

CEO en CFO onderdeel van de door de VEB naar voren 

gebrachte bezwaren. De bezwaren over het belonings-

pakket van de nieuwe CEO hielden onder meer in dat 

het exorbitant was. De Ondernemingskamer heeft 

overwogen dat het aan de instantie die tot vaststelling 

van de arbeidsvoorwaarden bevoegd is (i.c. de raad van 

commissarissen) ter beoordeling staat welke afspraken 

in het bewuste geval geëigend zijn, met dien ver-

stande dat die instantie vanzelfsprekend een eventueel 

goedkeuringsrecht van een andere instantie (zoals de 

algemene vergadering van aandeelhouders) heeft te 

eerbiedigen. Voorts overwoog de Ondernemingskamer:

“Voor twijfel aan een juist beleid terzake is dan ook 

slechts plaats indien sprake is van afspraken die 
zodanig zijn dat (voorshands geoordeeld moet worden 
dat) daartoe in redelijkheid niet gekomen had kunnen 
komen. Daarvan is het in het onderhavige geval (….), 
gelet op de uitzonderlijk moeilijke situatie waarin 
Ahold zich (…) bevond en de beschrijving (…) van 
de wijze waarop het beloningspakket van Moberg tot 
stand is gekomen, geen sprake.”
De Ondernemingskamer paste dus een marginale toets 

toe. Met de nieuwe CEO was ook de afspraak gemaakt 

dat als de algemene vergadering van aandeelhouders niet 

tot zijn benoeming zou beslissen, hij recht zou krijgen 

op een ontslagvergoeding van, kort gezegd, twee jaarsa-

larissen plus de gegarandeerde bonus. De bezwaren van 

de VEB richtten zich ook daarop. Hoewel de Onderne-

mingskamer het bezwaar van de VEB billijkte, heeft zij 

bij haar beoordeling de volgende aspecten meegewogen:

-  de twijfel of het afspreken van een lagere ontslagver-

goeding een reële mogelijkheid was;

-  de nieuwe CEO liep de kans op een aanmerkelijke 

reputatieschade;

-  de onderhandelingspositie van de partijen, waarbij 

Ahold zich ten opzichte van de nieuwe CEO in de 

“vragende” positie bevond.

Aan de hand daarvan kwam de Ondernemingskamer 

tot de conclusie dat ook ter zake deze ontslagvergoe-

ding geen reden bestond om aan een juist beleid van 

Ahold te twijfelen. 

De bezwaren van de VEB tegen de vertrekregelingen 

van de voormalige CEO en CFO hielden onder meer 

in dat Ahold de uitvoering van de afvloeiingsregeling 

met deze voormalige bestuurders niet had opgeschort. 

Ahold heeft erop gewezen dat een beëindiging- of 

ontslagvergoeding niet tot de afspraken over de 

vertrekregeling behoorde. Wel was met de voormalig 

bestuurders afgesproken dat, als zij van oordeel zouden 

zijn dat hun een zodanige vergoeding toekomt, dat 

geschil middels arbitrage beslecht zou worden. De 

Ondernemingskamer zag de gegrondheid van het door 

de VEB geuite verwijt dan ook niet in, al was het maar 

omdat Ahold de voormalig bestuurders niet kan belet-

ten een claim terzake aan de rechter voor te leggen. Bij 
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Bezoldigingsbeleid

coMMissaRissencoMMotie

Bij het Engelse Mecom - uitgever 

van regionale dagbladen en sinds 

2007 moederbedrijf van Wege-

ner - zijn op vrijdag 16 januari 2009 

behalve de CFO ook vijf non-executives 

opgestapt. Wegens gebrek aan vertrou-

wen in CEO Montgomery. Volgens de 

vertrekkende Jan Houwert - voormalig 

bestuursvoorzitter van Wegener, maar in-

middels ambteloos en berooid - zou deze 

houwdegen liever de baas spelen dan 

leiding geven. De krant is duidelijk niet 

in vorm, de dagbladsector maakt moei-

lijke tijden door. Hoe lang zal het duren 

voordat er nieuwe vacatures ontstaan bij 

PCM of De Telegraaf?

dat het in de zorg niet alleen rom-

melt bij de ziekenhuizen bewijst 

zorginstelling Philadelphia. In 

korte tijd heeft Elco Brinkman als voor-

zitter van de raad van commissarissen 

eerst het bestuur en later ook zijn twee 

medecommissarissen zien vertrekken. 

De expansiedrift van de instelling die 

vorm kreeg door aankopen van een hotel 

en een museum kreeg niet iedereen op 

de banken: de zoektocht naar wat nu wel 

en niet corebusiness is, houdt blijkbaar 

niet alleen het ‘harde’ bedrijfsleven bezig. 

de beelden van de onstuimige 

aandeelhoudersvergaderingen 

van Fortis zullen ons nog lang 

bijblijven. ‘Mannen van de straat’ in 

zwarte leren jassen, die met verhitte 

koppen en megafoons hun frustratie 

uitten, eerst in Utrecht en vervolgens 

medio februari weer in Brussel, horen 

niet tot het vaste decor van doorgaans 

brave aandeelhoudersvergaderingen. 

Fortis lijkt ook een serieuze gooi te 

doen naar het aanvoerderschap van 

het lijstje met oneervolle records. Na 

de hardst gedaalde beurskoers en de 

meest chaotische vergadering is er een 

nieuwe vermelding bijgekomen: kortst 

zittende commissaris. De inkt op het 

benoemingsbesluit van George Ugeux 

was nog niet droog of de commissaris 

liet weten te bedanken voor de eer. De 

reden blijft of mysterieus of tamelijk 

kinderachtig en zou, 

in het laatste ge-

val, zijn gelegen in 

het feit dat Ugeux 

geen president-

commissaris 

mocht worden..

de beoordeling van de bezwaren van de VEB heeft de 

Ondernemingskamer opgemerkt dat waar het om gaat, 

is of de gemaakte keuzes verdedigbaar zijn. Ook hier 

dus een marginale toets. 

Dat ook de beloning van commissarissen in een enquê-

teprocedure aan de orde kan worden gesteld, blijkt uit 

de enquête tegen Smit Transformatoren. Smit Transfor-

matoren was overgenomen door een Duitse onderne-

ming, waarna twee vertegenwoordigers van de Duitse 

aandeelhouder toetraden tot de raad van commissaris-

sen van Smit Transformatoren. Deze vertegenwoordi-

gers hebben het bestuur van de vennootschap onder 

druk gezet om adviesovereenkomsten te ondertekenen, 

waarin omvangrijke vergoedingen werden toegezegd 

aan hen als commissarissen. De ondernemingsraad 

van Smit Transformatoren, daartoe gemachtigd door 

het bestuur van de vennootschap, heeft onder meer dit 

aspect aan de kaak gesteld in zijn enquêteverzoek. De 

Ondernemingskamer heeft hierover streng geoordeeld:

“Het (willen) sluiten van bedoelde overeenkomsten en 
het vervolgens in rekening brengen van aanzienlijke be-
dragen – zonder dat objectief is vast te stellen of zulks 
in verband met verrichte werkzaamheden gerechtvaar-
digd is te achten – lijkt minst genomen te duiden op niet 
te dulden belangenvermenging.”
Het was ook een van de elementen die leidden tot de 

conclusie dat sprake was van gegronde redenen om aan 

een juist beleid te twijfelen.  ■
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‘Ahold kon de voormalig bestuur-
 ders niet beletten een claim 
 aan de rechter voor te leggen. ’
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