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Voorwoord

Bedrijven die het goed willen doen, kunnen in het huidige
tijdsgewricht niet volstaan met het tonen van gunstige
financiële cijfers. Er is een groeiende vraag naar resultaten
op immateriële gebieden als transparantie, duurzaamheid,
integriteit en corporate governance. Om toezicht te houden
op de prestaties op die vlakken is de laatste jaren een groot
aantal codes opgesteld. De Corporate Governance Code
van de commissie-Tabaksblat is de belangrijkste, maar er
zijn veel aanvullende corporate-governancecodes. Zo is in
de financiële sector in het recente verleden de Code Banken
in werking getreden. Wat betekenen al die codes voor
commissarissen? Hoe effectief zijn ze, en waar schieten
ze tekort? Deze en andere vragen legden we voor aan elf
commissarissen en toezichthouders. Hun antwoorden vindt
u in deze publicatie.

De taak van de commissaris
Als accountantsorganisatie ziet Deloitte van dichtbij dat
codes over het algemeen goed werken. Ze voorzien
in een duidelijke behoefte. Wel zouden ze regelmatig
moeten worden aangepast, naarmate de context waarin
ze functioneren verandert. De eisen van de huidige tijd
zijn anders dan die van een paar jaar geleden, en het
ligt voor de hand dat er over een paar jaar weer andere
dingen van organisaties worden verwacht. Zij moeten
telkens andere wegen bewandelen om hun doelstellingen
te realiseren, en codes moeten daaraan blijven bijdragen.
Goed toezicht heeft tijd nodig, constateren de
commissarissen, en daar kunnen we het bij Deloitte alleen
maar mee eens zijn. Het is van belang dat commissarissen
voldoende tijd aan hun toezichthoudende rol besteden. In
sectoren die vaak geen duidelijke aandeelhouders hebben is
de toezichthoudende rol van de commissaris extra belangrijk.
Het nut van codes
“Ik geloof dat governancecodes hun nut hebben
bewezen”, zegt Antony Burgmans, en daarmee
verwoordt hij een algemene opvatting. De waarde van
codes ligt voor veel commissarissen vooral hierin dat
een code een instrument is om bepaalde zaken op de
agenda te plaatsen. Dat is bevorderlijk voor een goede
governance. En al is dat geen garantie dat er niets fout
gaat, het is wel noodzakelijk voor de bedrijfsvoering.
Een voordeel van codes is bovendien dat ze een
flexibiliteit hebben die ontbreekt bij wettelijke
voorschriften. Het comply-or-explain-beginsel wordt
door vrijwel alle commissarissen omarmd. Er zullen
zich tenslotte altijd situaties voordoen waar de regels
niet in hebben voorzien, en dan zullen toezichthouders
toch moeten afgaan op hun eigen oordeel. Toch zijn
er ook kanttekeningen te plaatsen bij de werking van
zelfregulering, zoals Hans Strikwerda doet: “Markten
functioneren bij de gratie van wetgeving, van
normstelling.”
Tekortkomingen
Hoe dan ook zijn codes per definitie niet statisch, maar
een work in progress. Een aantal gesprekspartners pleit
ervoor om codes actueel te houden door ze regelmatig
bij te werken.
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Maar ook met actuele codes gaat het toezicht niet
vanzelf. Vooral in de semipublieke sector hapert
het toezicht nogal eens, en dat is volgens sommige
commissarissen met geen code te verhelpen. Codes
regelen de verhoudingen tussen bestuur, commissarissen
en aandeelhouders, en juist die aandeelhouders
ontbreken bij de stichtingen die in de semipublieke
sector veel voorkomen. “Feitelijk is de overheid natuurlijk
die derde partij, maar zij weet niet hoe ze die functie
moet uitoefenen”, zegt Jos Streppel, voorzitter van de
Monitoring Commissie Corporate Governance. “Daardoor
faalt de check van de aandeelhouder op het hele bestel.
Dat is vragen om problemen.”
Een andere oorzaak van die problemen wordt
aangedragen door Hans Wijers. Hij geeft aan dat mensen
“bedrijfje zijn gaan spelen” zonder zich te realiseren
waarin hun organisatie van een bedrijf verschilt.
Ook corporate-governancecodes kunnen beter. “Ze
moeten Europees, helder en beknopt zijn”, zoals Angelien
Kemna het verwoordt. En daarin staat ze niet alleen.
Andere commissarissen hebben weer andere wensen:
een Europese dimensie, een betere vertegenwoordiging
van andere stakeholders en een kortere zittingstermijn
van commissarissen en bestuurders zijn een paar
suggesties die in de gesprekken worden gedaan.
De rol van de accountant
En wat vindt men van de rol van de accountant bij
het handhaven van corporate-governancecodes? “De
accountant hoeft wat mij betreft geen oordeel te
geven over het functioneren van de governance, maar
het is wel de ingang voor het bepalen van de eigen
werkzaamheden”, zegt Gerben Everts daarover. Menig
commissaris is het daarmee eens, maar Huub Willems zou
het toejuichen als accountants een actievere rol op zich
zouden nemen. “Op papier hebben accountants een van
de beste posities in een evenwichtig stelsel van goede
verantwoording.”
Accountants kunnen die positie waarmaken door de
meerwaarde die ze kunnen bieden aan organisaties die
hun corporate governance naar een hoger plan willen
tillen. Door hun unieke rol, en hun diepgaande kennis van

de organisatie, zijn accountants als geen ander in staat
om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van corporate
governance.
De governance van een organisatie staat niet op
zichzelf, en de effectiviteit ervan kan alleen worden
beoordeeld in samenhang met andere factoren. Denk
aan de doelstellingen van de organisatie, de strategie die
gekozen is om die doelstellingen te realiseren, de risico’s
die daarvoor genomen kunnen of moeten worden en de
eisen die de regelgeving stelt aan de compliance.
Individuele kwaliteiten
Het meewegen van al die factoren vereist een coherente
benadering. Er is meer nodig dan de deskundigheid
die volstaat om individuele onderdelen te evalueren.
Uiteindelijk wordt de mate waarin governance
doeltreffend is vooral bepaald door de kwaliteiten
van individuen. Een doeltreffende governance wordt
vormgegeven door mensen die hun functie naar eer en
geweten vervullen, en die samen inhoud geven aan hun
persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheden.
Het toezicht op een organisatie moet passen bij de
functie die dat toezicht heeft in de maatschappelijke
context. De vraag waar het toezicht toe dient is van
wezenlijk belang om de kwaliteit van het toezicht te
beoordelen. Aan de commissaris de taak om er aan bij
te dragen dat een organisatie zijn doelstellingen kan
realiseren, of die nu maatschappelijk of privaat van aard
zijn.
Ik wens u veel plezier met de derde uitgave van
Toekomst van Toezicht, en hoop dat deze interviews een
bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van
governance in het bedrijfsleven en de publieke sector.
Tot slot wil ik graag alle geïnterviewden bedanken voor
de medewerking die zij hebben verleend aan deze
publicatie.
Peter Bommel
Bestuursvoorzitter
Deloitte
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‘De code bevat een
paar harde regels, maar
verder is het eigenlijk
het opvoedkundig
handboek van Spock voor
ondernemingsbestuur.’
‘Niet alle stakeholders
komen in de code tot hun
recht. En dat moet ook zo
blijven.’
‘Als de tendens van 2007
tot nu wordt doorgezet
tot 2020, dan komt er een
grote maatschappelijke
druk om delen van de code
om te zetten in wetgeving.
Dat vind ik niet gunstig,
want het doet geen recht
aan de verschillen tussen
ondernemingen.’
Jos Streppel

‘De huidige code volgt
Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek, en vult de
open normen daarvan in
met best practices. Het
probleem is dat die best
practices deels verouderd
en deels onjuist zijn’.
‘De theorie van corporate
governance erkent
kennisarbeid nog steeds
niet als vorm van kapitaal,
net zomin als het huidige
vennootschapsrecht en het
arbeidsrecht.’
‘De vraag is of een
euro meer aan toezicht
ook een euro meer aan
economische winst
oplevert. Waar ligt het
marginale grensnut van
toezicht?’
Hans Strikwerda
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‘Het bestaan van regels
voegt weinig toe aan het
gedrag van mensen in
algemene zin. Het begint
ergens anders, namelijk
met de vraag of mensen
het juiste kompas hebben
voor de manier waarop
ze zich in verschillende
functies behoren te
gedragen.’
‘De code-Tabaksblat heeft
kritiek gekregen omdat
de werknemers buiten de
discussie zijn gehouden, en
ik ben het daarmee eens.’
‘De publieke en
semipublieke sector dienen
het algemeen belang, en
dat moet ook tot uiting
komen in de keuze van de
commissarissen.’
Huub Willems
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Interview door Jan Buné

‘Zonder

zelfregulering wordt de
wet automatisch het
maximum requirement’
Jos Streppel

Jos Streppel is voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate
Governance. Hij is zich ervan bewust dat de positie van aandeelhouders
de laatste jaren is veranderd, en dat dat gevolgen heeft gehad voor het
functioneren van het bestuur en van de commissarissen. “Het werk van
commissarissen is geleidelijk geëvolueerd en bestaat nu uit toezicht,
advies en werkgeverschap. Er is een machtsevenwicht aan het ontstaan
tussen aandeelhouders en commissarissen. Dat heeft niet alleen te maken
met de corporate-governancecode, maar ook met maatschappelijke
ontwikkelingen. De macht van de raad van bestuur is daardoor
afgenomen.”
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Als voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate
Governance heeft Streppel wel een verklaring voor
het succes van de corporate-governancecode. “De
code bevat een paar harde regels, maar verder is het
eigenlijk het opvoedkundig handboek van Spock voor
ondernemingsbestuur. Het is een gedragscode, anders
dan bijvoorbeeld de banken- en verzekeringscodes. Dat
zijn afspraken om snel tot regulering te komen die nog
niet wettelijk is vastgelegd. Onze code is erop gericht om
het zogeheten ‘agency probleem’ (het agency probleem
wordt gedefinieerd als een belangentegenstelling tussen
aandeelhouders, schuldeisers en management van
een organisatie, red.) op te lossen en tegelijkertijd de
Nederlandse stakeholder te bedienen. Maar verder gaat
het niet.”
De kracht van de code zit in die beperking, denkt
Streppel. “DNB gaat bij financiële instellingen waar
iets is misgegaan veel verder: zij bemoeien zich direct
met het managementproces. Dat doen wij niet. Als het
management niet functioneert, kunnen commissarissen
en aandeelhouders dat namelijk corrigeren. Wij geven
niet aan hoe de cultuur eruit zou moeten zien. De
banken- en verzekeringscodes doen dat wel.”

‘Er is een machtsevenwicht aan het
ontstaan tussen aandeelhouders en
commissarissen.’
Beperkt aantal stakeholders
Juist de beperkingen van de code zijn ook mikpunt
geweest van kritiek. Zo zou de code in zijn huidige
vorm te weinig rekening houden met bepaalde groepen
stakeholders, zoals werknemers en klanten. “Niet
alle stakeholders komen in de code tot hun recht”,
beaamt Streppel. “En dat moet ook zo blijven. Voor
hen zijn er namelijk andere wegen. De code probeert
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de verhouding tussen bestuur, commissarissen en
aandeelhouders te verbeteren. Stakeholders zijn onder
meer aandeelhouders, maar ook medewerkers, klanten,
leveranciers. Zelfs de maatschappij wordt wel eens als
stakeholder gezien. Maar wat is de maatschappij? Dat is
niet te definiëren, en dan kun je er ook geen beleid voor
ontwikkelen.”
Ontbrekende aandeelhouders
De code vult dus niet alle gaten op. Maar ook als de
code dat zou proberen, zegt Streppel, zouden er nog
problemen overblijven. “Denk aan ziekenhuizen of
woningcorporaties: dat zijn semipublieke sectoren die,
als het erop aankomt, met publiek geld gered moeten
worden. Daar kan de code niets aan doen; die bepaalt
alleen de verhouding tussen bestuur, commissarissen en
aandeelhouders.
Bij semipublieke instellingen zijn commissarissen geen
volwaardige commissarissen, maar vormen ze een raad
van toezicht. De directie is onevenredig machtig en
de aandeelhouder ontbreekt. Feitelijk is de overheid
natuurlijk die derde partij, maar zij weet niet hoe ze die
functie moet uitoefenen. Daardoor faalt de check van
de aandeelhouder op het hele bestel. Dat is vragen om
problemen.”
Het is nog niet eenvoudig om het bestel zo te hervormen
dat de overheid die rol wel goed kan vervullen, zegt
Streppel. “Je moet zorgen voor een structuur die goed
toezicht mogelijk maakt, en je moet een antwoord
hebben op de vraag wie het economisch risico loopt.
Veel semipublieke organisaties zijn stichtingen. Dat is
waarschijnlijk geen goede vorm, maar stoppen met de
stichtingsvorm voor organisaties die feitelijk bedrijven
zijn, is nooit de enige oplossing. Mensen die gewend zijn
om te werken met weinig toezicht, weinig risico en een
almachtig bestuur, veranderen niet als je ze in een ander
hokje stopt. Algemene wetgeving heeft onvoldoende
effect op individuele stichtingen. Als je algemene regels
voor woningbouwverenigingen toepast op Amsterdam
en op een krimpgebied in Noordoost-Groningen, gaat
het wringen. Je moet er specifiek invulling aan geven. Dat
geldt ook voor ondernemingen, daarom zit er flexibiliteit
in de corporate-governancecode.”

Flexibiliteit
Die flexibiliteit is essentieel voor een goed functionerende
code, meent Streppel, en moet ook in de toekomst
behouden blijven. “Als de tendens van 2007 tot nu
wordt doorgezet tot 2020, dan komt er een grote
maatschappelijke druk om delen van de code om
te zetten in wetgeving. Dat vind ik niet gunstig,
want het doet geen recht aan de verschillen tussen
ondernemingen. Maar het grootste probleem is dat
wetten inflexibel zijn en tegenwoordig in emotie worden
aangenomen. Dan zit je tien jaar met iets wat misschien
maar een jaar populair is geweest.”
Zelfregulering werkt
Zelfregulering werkt in veel gevallen beter dan
wetgeving, is Streppels overtuiging. “Als de overheid
de clawback niet had overgenomen van de commissieFrijns, dan was die clawback allang gemeengoed
geweest in corporate Nederland. De grote verdienste van
zelfregulering is dat het ondernemingen de mogelijkheid
geeft om uit te leggen dat de algemene regel in een
bepaald geval niet in het belang is van de vennootschap,
en dat ze er daarom van afwijken.”
Comply or explain is een beter uitgangspunt dan een
rule-based systeem, vindt Streppel. “Nederlandse
parlementariërs moeten maar eens in Amerika gaan
kijken. Daar heerst de cultuur dat alles wat niet bij wet
verboden is, gewoon mag. In zo’n maatschappij kun je
zonder enig ethisch besef functioneren. Dat wil je toch

niet? In dit land willen we dat iedereen verantwoordelijk
is voor zijn eigen ethisch besef. En als mensen vinden dat
dat besef verloren is gegaan, moeten we wat doen aan
ons onderwijs en onze opvoeding.
We moeten niet voor eeuwig willen bepalen wat mag
en wat niet mag. De maatschappij verandert veel sneller
dan de wetgeving, en iedereen kan daar gebruik dan wel
misbruik van maken. Dat gebeurt in Amerika op grote
schaal. Natuurlijk moet je basisregels hebben. Maar in
Nederland regelen we nog steeds heel veel ‘op afspraak’.
Ik heb niks tegen de eedaflegging in de bankensector,
dat heb ik zelf ook gedaan. Het drukt je weer even met
de neus op de feiten, dat is nooit verkeerd. Maar het is
heel snel uitgewerkt en dan val je toch weer terug op je
eigen normbesef, waarin wetgeving over het algemeen
de minimum requirement van je handelen zou moeten
zijn. Als je alle zelfregulering afschaft, wordt de wet
automatisch het maximum requirement.”
Evaluatie
Commissarissen zijn actiever geworden, merkt Streppel.
“Ze beginnen over zichzelf te praten. Dat moet ook:
je moet jezelf evalueren, je moet in jaarverslagen iets
zeggen over je functioneren. Je hoeft het niet te hebben
over individuele poppetjes, maar we verwachten wel dat
je zegt hoe je het hebt gedaan en dat je de bereidheid
hebt om, waar nodig, maatregelen te treffen om zaken te
verbeteren.
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Aan naming and shaming kan de monitoring-commissie
niet doen. Maar ik kan wel een brief sturen als de
kwaliteit van zo’n evaluatie te wensen overlaat. De
reactie is dan in 90% van de gevallen dat het in het
volgende jaarverslag niet meer zal gebeuren. En de paar
die zeggen ‘‘Waar bemoei je je mee?’’ krijgen nóg een
brief, waarin ze ontboden worden op het ministerie
van Financiën voor een gesprek met de voorzitter van
de monitoring-commissie. Die persoonlijke gesprekken
werken. Ik ben er heilig van overtuigd dat je met praten
een heel eind komt, zolang er geen foute mensen zitten.
En die zijn er niet veel. Uit onderzoek blijkt dat 80% van
de beursgenoteerde ondernemingen niet alleen aan
evaluatie doet, maar dat ook zinvol vindt.”
Rol accountant
De code richt zich op bestuurders, aandeelhouders en
commissarissen. Moet de accountant een rol spelen bij
de monitoring van de code? Streppel is daar voorzichtig
in. “Accountants zijn gewend om assurance te geven op
basis van feiten en hebben zich altijd verre gehouden
van andere taken. Ze doen daarnaast wel consultancy,
maar dan hoeven ze er geen handtekening onder te
zetten. Tegenwoordig verwacht de maatschappij meer
van accountants, en dat is een probleem. Je moet
accountants niet dwingen om een mening als assurance
te verpakken. Want het is in feite een opinie.
Dat laat onverlet dat accountants wel mogelijkheden
hadden om op het gebied van corporate governance,
binnen de definitie van assurance, meer te doen dan ze
gedaan hebben. De code is in de wet verankerd, dus
je behoort eraan te voldoen. Als je dat niet doet, moet
je zeggen waarom niet en daar een goede reden voor
hebben. Ik vind dat het bij de taak van de accountant
hoort om te controleren of de onderneming daar
voldoende aandacht aan besteedt, en of uitzonderingen
op de code ook in het jaarverslag worden uitgelegd.
Veel accountants hebben dat bij beursgenoteerde
ondernemingen voorheen niet gedaan. Bovendien
werden accountants die er wel iets van zeiden door
de directie vaak genegeerd, waardoor ze wellicht het
idee kregen dat het niet belangrijk was. Maar het is wél
materieel dat je je aan de fatsoensnormen uit de code
houdt.
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Ik vind niet dat de beroepsgroep zich moet verschuilen
achter de roep om structuur. Accountants zijn geen
domme mensen. Ik heb nog nooit een accountant in
een spagaat gezien waarvan hij niet zou weten hoe hij
dat moest oplossen, als hij dat zou willen. Ik heb wel
accountants gezien die niets deden aan de spagaat.”
Specifieke oplossingen voor specifieke problemen
Accountants moeten dus individuele oplossingen vinden
voor individuele problemen, zegt Streppel. “In de relatie
met de directie is het conflict natuurlijk ingebouwd. Als je
te kritisch bent loop je het risico dat je weg moet. Je kunt
niet reguleren dat je plaats dan niet wordt ingenomen
door een andere accountant. Maar een accountant zal
zich ervan moeten vergewissen waarom zijn voorganger
is weggegaan. Doet hij dat onvoldoende, dan krijgt hij
zijn trekken wel thuis.”

Drs. Jos Streppel (1949) studeerde af als
econoom aan de Universiteit van Tilburg, en
vervulde daarna diverse functies bij Aegon.
Tussen 1987 en 1991 was hij verantwoordelijk
voor kredietverlening bij de Fries-Groningse
Hypotheekbank (FGH Bank). In 1991 werd hij
voorzitter van de raad van bestuur bij Bank
Labouchere, en vanaf 1995 vervulde hij dezelfde
functie bij FGH Bank. Bij Aegon, was hij vanaf
2000 lid van de RvB en cfo.
Sinds 2009 is Streppel voorzitter van de
Monitoring Commissie Corporate Governance
Code. Daarnaast is hij lid van de raad van
toezicht van de Stichting Arq, voorzitter van de
Duisenberg School of Finance, non-executive
director van de Londense RSA Group, lid van de
raad van advies van het Actuarieel Genootschap,
voorzitter van de raad van commissarissen
bij KPN en vice-voorzitter van de raad van
commissarissen bij Van Lanschot.

‘Tegenwoordig verwacht
de maatschappij meer van
accountants, en dat is een
probleem. Je moet accountants
niet dwingen om een mening
als assurance te verpakken.’
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Interview door Jan Buné & Pieter Peerlings

‘Economie heeft

alles met
integriteit te
maken’
Hans Strikwerda

Corporate-governancecodes zijn verre van perfect, vindt Hans
Strikwerda. Wel zijn de commissie-Peters, de code-Tabaksblat en de
opvolgers daarvan uitgebreid bediscussieerd, en dat heeft geleid tot veel
verbeteringen. “Het belang van een goede raad van commissarissen,
het belang van toezicht, van het afleggen van verantwoording, van
transparantie, het belang van de kwaliteit van een commissaris; dat
wordt nu allemaal erkend.” Maar de huidige code laat een belangrijke
vraag onbeantwoord: wat is het maatschappelijk doel van een systeem
van corporate governance? “Uiteindelijk moet een systeem van
corporate governance bijdragen aan een evenwichtige groei, een sterke
handelsbalans, een redelijke spreiding van kennis en inkomen en een
redelijke toegang tot welvaart.”
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“Over het algemeen kun je stellen dat een goed
functionerend systeem van corporate governance
bijdraagt aan economische groei”, zegt Strikwerda.
“Economie heeft alles met integriteit te maken.
Integriteit wil zeggen dat je dat doet wat goed is voor
de gemeenschap, beyond the rules. De afwezigheid van
integriteit maakt investeerders huiverig. Het gaat er om
een zo efficiënt mogelijke markt te krijgen, en corporategovernancecodes helpen daarbij. Vergeleken met 30,
40 jaar geleden heeft de burger de perceptie dat hij veel
meer weet. Hij zoekt het minder in vertrouwen en meer
in transparantie. Hij wil dat er verantwoording wordt
afgelegd.”
Codes moeten dus niet worden afgeschaft, vindt
Strikwerda. “Voor de beursgenoteerde ondernemingen
heeft de code resultaten opgeleverd. Zelfregulering werkt
niet: markets don’t clear. De code is een handvat. Als
levend document moet het een normstelling bevatten
waarop je elkaar als bestuurder aanspreekt. Dat blijft
noodzakelijk. Markten functioneren bij de gratie van
wetgeving, van normstelling. Een onderneming is in zijn
functioneren volstrekt afhankelijk van de institutionele
context.”

‘De vraag is of een euro meer aan
toezicht ook een euro meer aan
economische winst oplevert.’
Verouderde normen
De huidige code volgt Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,
en vult de open normen daarvan in met best practices.
Het probleem is dat die best practices deels verouderd
en deels onjuist zijn, zegt Strikwerda. “De Nederlandse
Corporate Governance Code gaat uit van het idee van
de onderneming zoals dat rond 1900 gevormd is. Voor
1875 is er het partnership, waarbij er geen onderscheid
was tussen privékapitaal en het kapitaal van de partners.
Rond 1875 ontstond the modern business enterprise,
die bestond als een zelfstandige rechtspersoon. Pas toen
kwam er een scheiding tussen het vennootschappelijk
kapitaal en het privékapitaal, en een scheiding van
kapitaal en arbeid. In die opvatting werd de factor arbeid
als commodity ingekocht, het was geen onderdeel van
de onderneming. De theorie van corporate governance
erkent kennisarbeid nog steeds niet als vorm van kapitaal,
net zomin als het huidige vennootschapsrecht en het
arbeidsrecht. Maar wanneer je komt werken breng je
tegenwoordig niet uitsluitend fysieke kracht in, maar
een materieel deel van het ondernemerskapitaal, in
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de vorm van persoonsgebonden kennis! In de praktijk
wordt dit wel erkend, bijvoorbeeld in de vorm van
retentiebonussen, maar niet in de wetgeving. In kapitaal
moet geïnvesteerd worden, juist ook in kenniskapitaal.
Er is een incentive voor nodig. Die bonussen waar we zo
op mopperen, bestaan deels uit dividend op ingebrachte
kennis. Maar omdat de wetgeving dat niet erkent en dus
niet meetbaar maakt, kunnen we niet gaan rekenen en
meten en is het niet beheersbaar. We hebben dan de
neiging de bonussen te schrappen, maar als je daarmee
de incentive op ingebracht kenniskapitaal wegneemt, heb
je in een kenniseconomie een probleem. In de code zou
expliciet moeten staan dat een raad van commissarissen
toezicht moet houden op het beleid met betrekking tot
human capital en de investeringen daarin.”
Het hogere doel
De huidige corporate-governancecodes zijn niet
toegesneden op de instellingen in het domein van het
particulier initatief, zoals de zorg, het onderwijs en de
sociale woningbouw, aldus Strikwerda. “In die sector
spelen bijzondere governancevraagstukken. Er zijn
genoeg codes voor goed bestuur, maar die zijn wat
onnadenkend gekopieerd van Tabaksblat. Bij die laatste
code gaat het immers om goede verhoudingen tussen
aandeelhouders, raad van commissarissen en raad van
bestuur. Terwijl het in het domein van het particulier
initiatief gaat om het hogere maatschappelijke doel.”
Dat dit tot onduidelijkheid kan leiden, illustreert
Strikwerda aan de hand van het onderwijs. “Onderwijs
wordt nergens meer door de overheid gegeven. De
overheid bepaalt op grond van artikel 23 van de
Grondwet de kwaliteitsnormen van het onderwijs en
bekostigt het onderwijs, maar de onderwijsinstellingen
zijn overigens private instellingen, doorgaans
georganiseerd in stichtingen. De raad van toezicht van
de stichting is niet, zoals de raad van commissarissen
van de vennootschap, geregeld in BW2. Het resultaat
is verwarring over de rechten en plichten in de
verhouding tussen colleges van bestuur en raden van
toezicht, wat mede aanleiding is geweest tot een aantal
deconfitures. De Tweede Kamer verwart de bekostiging
door de overheid van onderwijsinstellingen met het
aansturen van onderwijsinstellingen door de overheid.
Vervolgens wil toezicht geregeld worden in specifieke
onderwijswetten, per type onderwijs, terwijl alles wat
met de governance van een stichting te maken heeft,
of het nu een ziekenhuis is of een onderwijsinstelling,
uitsluitend geregeld moet worden in het Burgerlijk
Wetboek. Vergeleken met het vennootschapsrecht
ontbreekt er een duidelijk normenstelsel voor de
governance van stichtingen. Wat is de positie van de
raad van toezicht? Die is niet wettelijk geregeld. Is het
een intern of een extern orgaan? Moet de rechter daar
wat mee? De rol van de aandeelhouders mis ik niet zo
erg bij stichtingen. Maar het moet duidelijker worden
dat een onderwijsinstelling een gemeenschapstaak
heeft. Daarom moet de gemeenschap een stem krijgen.

En dus moet er een andere rechtspersoon in het leven
worden geroepen naar het voorbeeld van de Community
Interest Corporation in het Verenigd Koninkrijk, want de
stichting is nooit bedoeld geweest voor de huidige, vaak
kapitaalsintensieve, maatschappelijke taken.”
Organisaties met een maatschappelijke rol moeten
in eerste instantie die maatschappelijke rol vervullen,
zegt Strikwerda. “De raad van toezicht van een
woningcorporatie moet allereerst beoordelen of de
maatschappelijke opdracht, zoals die is vastgelegd in de
statuten, wordt gerealiseerd. Komt de woningbouw ten
goede aan de sociale groepen die jouw doelgroepen
zijn? Voldoet het aan die eisen? Voor het onderwijs geldt
iets dergelijks. De eerste die erop moet toezien dat het
onderwijs goed is, is de raad van toezicht. Die moet
controleren of het college van bestuur de missie realiseert
die in de statuten staat. Maar nu wordt dat helemaal
overvleugeld door de aandacht voor de jaarrekening.
Ik hoorde anderendaags bij een zorginstelling dat ze
de hele dag bezig zijn met de jaarrekening, met het
risicomanagement en met financieringen. Maar wie let er
nou op of die steunkous op tijd wordt aangetrokken?”
Mechanisch toezicht
Toezicht houden op een maatschappelijke rol stelt andere
eisen aan een commissaris. “De geschiktheid en de
competenties van een toezichthouder moeten worden
afgeleid van een norm die past bij het doel van het

toezicht. Woningcorporaties moeten door dat toezicht
geholpen worden om hun maatschappelijke taak uit te
oefenen, ook onder veranderende omstandigheden.
Dat betekent dat zo’n bestuur oog moet hebben voor
veranderingen in de omgeving. Een toezichthouder
moet daar ook gevoel voor hebben en er vragen over
kunnen stellen. Omdat het hier over permanente
maatschappelijke taken gaat, dient de toezichthouder er
op toe te zien dat de financiële dimensie – financiering,
efficiency, deugdelijke administratie – als hygiënefactor
op orde blijft om die permanentie mogelijk te maken. De
jaarrekening is een middel, geen doel.”
Het is belangrijk om te weten waarop een commissaris
geacht wordt toezicht te houden, zegt Strikwerda.
“Besturen hebben soms de neiging een beetje autistisch
te worden, zeker als ze voor een stichting werken. We
zitten nu in een situatie dat van elke drie euro die er
in dit land verdiend wordt er één opgaat aan toezicht.
De vraag is of een euro meer aan toezicht ook een
euro meer aan economische winst oplevert. Waar ligt
het marginale grensnut van toezicht? Perfect control
bestaat niet. We moeten dus eerst vaststellen wat
er van de toezichthouder verwacht wordt vanuit een
maatschappelijk perspectief. We kunnen onze tijd en
energie beter besteden dan aan toezicht op toezicht
stapelen. Het gaat om de bewustwording van de rol van
de psychologie, het menselijk tekort en dat soort zaken.
Toezicht wordt nu te mechanisch ingevuld. Regeltje zus,
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afvinken zo, toezicht dit, toets dat en klaar is Kees.”
Geen register-strateeg
De behoefte aan toezicht loopt wel eens uit de hand,
wil Strikwerda maar zeggen. Ook de accountant wordt
opgescheept met taken waarop hij niet is berekend.
“Ik vind het zo langzamerhand maar een zielige figuur,
die accountant. De samenleving projecteert allerlei
verwachtingen op de accountant die hij niet waar kan
maken. Accountants zijn opgeleid voor de jaarrekeningen
en de bijbehorende zaken en dat doen ze heel goed, als
ik dat zo internationaal bekijk. Er zijn ook zaken waar
een accountant niet veel over kan zeggen. Strategie,
bestuur, management control, interne organisatie
en bedrijfsvoering behoren niet tot de competenties
en kwalificaties van de accountant. Het belangrijkste
element om toezicht op te houden, is de strategie. Je
moet die toetsen aan een normenkader dat bestaat uit
assumpties, prestaties, consistenties van acties en dat
soort zaken. En dan krijg je het bekende verhaal van de
man die zijn sleutels onder de lantaarnpaal zoekt, alleen
omdat daar toevallig licht brandt. Er is nu eenmaal geen
register-strateeg, maar we hebben wel een registeraccountant en een goedgekeurde jaarrekening, dus
doen we het daar maar mee. En dan gaan we toezicht
houden op wat er is, in plaats van op datgene waar we
eigenlijk toezicht op zouden moeten houden. De registeraccountant moet veel vaker zeggen: ‘hiervoor moet u
niet bij mij zijn’.”
Winst en risico
Het grootste risico van een bedrijf is zijn bestuur, zegt
Strikwerda. “In de codes voor het bedrijfsleven zou
met vette letters moeten staan: winst is gebaseerd
op het nemen van risico’s. De bestuurder moet zich
natuurlijk bewust zijn van de verschillende risico’s die er
zijn in de markt, de kapitaalmarkt en de arbeidsmarkt.
Auditstudenten hebben het er altijd over hoe ze die
risico’s weg kunnen maken. Maar dat kan dus niet.
Je kunt een risico weigeren of nemen. Er zijn wel
organisatietechnieken om het risicoabsorberend
vermogen van de onderneming te vergroten. Of eigenlijk
moet ik zeggen: het vermogen om onzekerheid te
absorberen. Daarmee verhoog je de waarde van de
onderneming voor de aandeelhouder. Die vindt dat heel
plezierig, want zijn investering is veiliger. Maar de vraag
is natuurlijk: wat zijn mijn fundamentele onzekerheden
en hoe kan ik daarmee omgaan? Uiteraard zitten daar
grenzen aan, dat is dan ondernemerschap. Ik maak
me er wel zorgen over dat er te weinig gebruik wordt
gemaakt van de real-options-theorie om projecten
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te structureren. Ook met een modulaire opbouw van
producten, processen en organisaties kun je veel risico’s
mitigeren. Ik denk dat daar te weinig aandacht voor
is en te veel voor de mechanische risk-eventanalyse,
omdat het huidige risk management door de bril van de
jaarrekening wordt uitgeoefend, in plaats van door de bril
van ondernemerschap.”
Tot slot wil Strikwerda graag nog de aandacht vestigen
op het belang van de menselijke component. “Het
wordt vaak over het hoofd gezien dat het gedrag van
de meeste mensen een resultante is van persoonlijkheid,
van wat mensen kunnen en van de context waarbinnen
ze werken. Persoonlijkheid ligt genetisch vast. Kunnen
is een kwestie van trainen, en de context heb je in
de hand. Welke informatie krijgen mensen? Welke
structuren bestaan er? Welke doelstellingen en waarden
spelen er? Daarmee kun je gedrag faciliteren. Maar
een mens is geen machine met een knop waar je aan
kunt zitten draaien. Het gaat niet om soft controls. De
verantwoordelijkheid van de bestuurder is de juiste
condities te creëren, zoals met een juist systeem voor
corporate governance de juiste condities voor de
bestuurder moeten worden gecreëerd.”

Prof. dr. Hans Strikwerda (1952) is hoogleraar
Organisatieleer en Organisatieverandering aan
de Universiteit van Amsterdam. Hij geldt als
pionier op het gebied van internal governance
en de implementatie van shared service centers.
Strikwerda studeerde bedrijfskunde in Delft,
en promoveerde in 1994 aan de Katholieke
Universiteit Brabant. Na zijn studie ging hij aan
de slag bij de rijksoverheid, nadien bij Philips
Electronics en vervolgens als organisatieadviseur.
In 2000 werd hij aangesteld als hoogleraar aan
de faculteit voor Economie en Bedrijfskunde van
de Universiteit van Amsterdam. Hij is als docent
betrokken bij het SIOO en is docent strategie
in de leergang voor toezichthouders van de
Erasmus Universiteit. In 2005 werd Strikwerda
door het vakblad Management Team gekozen tot
meest invloedrijke consultant van Nederland.
Strikwerda werkt bij het adviesbureau Nolan,
Norton & Co.

‘In de codes voor het
bedrijfsleven zou met vette
letters moeten staan: winst is
gebaseerd op het nemen van
risico’s.’
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Interview door Jan Buné & Pieter Peerlings

‘Mijn mening
over de kwaliteit
van toezicht is niet
altijd positief voor de
betrokkenen’
Huub Willems

“Mijn leven bestaat uit het toetsen van gedrag aan geschreven en ongeschreven
regels,” zo omschrijft Huub Willems zijn eigen carrière. Toch heeft hij minder
vertrouwen in het vastleggen van gedragsregels dan je wellicht van een rechter
zou verwachten. “Het bestaan van regels voegt weinig toe aan het gedrag van
mensen in algemene zin. Het begint ergens anders, namelijk met de vraag of
mensen het juiste kompas hebben voor de manier waarop ze zich in verschillende
functies behoren te gedragen. Als je de onderliggende habitus niet hebt hoe met
je functie om te gaan, heb je niets aan al die codes. Als je die wel hebt, heb je
geen codes nodig. Ieder mens weet wat goed en fout is. Codes hebben wel een
functie: scherp houden. Maar het uitgangspunt is niet: als ik doe wat de code
zegt, is het goed. Nee: ik doe wat ik denk dat goed is, en als de code iets anders
zegt, is de code niet op orde.”
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via een driehoeksconstructie zouden minimaliseren,
zodat ze konden worden uitgekocht. Daar heeft de
Ondernemingskamer een stokje voor gestoken. De
rechter heeft geoordeeld dat die driehoeksfusie wel
zou kunnen als het zou gaan om bijvoorbeeld fiscale
integratie, maar niet als het uitsluitend gebeurt om van
aandeelhouders af te komen. Het is van belang dat
aandeelhouders correct worden behandeld. Dat moeten
accountants ook in de gaten houden. Bij Versatel was
het problematisch dat uitsluitend concernfunctionarissen
commissaris waren van de vennootschap. Die hebben
de aandeelhoudersvergadering willen bewegen om af te
wijken van de codebepaling dat concernfunctionarissen
niet mogen meebesturen. De Ondernemingskamer heeft
niet toegestaan dat ze dat zouden besluiten. Daarmee
heeft de code dus rechtseffect gekregen.”

Het Nederlandse juridisch stelsel is erg principlebased als het op governance aankomt, aldus Willems.
“Op het niveau van wetgeving formuleren we onze
gedragsvoorschriften heel abstract. Je moet je
gedragen ‘naar redelijkheid en billijkheid’. Dat zijn
maatschappelijke opvattingen die niet in beton zijn
gegoten. Uitgangspunt is dat op het niveau van de
hoogste regelgevingsautoriteit de normatuur appelleert
aan het behoorlijk optreden van functionarissen binnen
een vennootschap. Wie in de microkosmos van een
organisatie verantwoordelijkheid draagt, wordt geacht
op een evenwichtige en fatsoenlijke manier het belang
van andere mensen te dienen.
De meeste mensen hebben daar genoeg aan. De code
zegt in feite hetzelfde. Hij geeft mede inhoud aan
maatschappelijke opvattingen, specificeert en detailleert.
Maar hij blijft – anders dan rechtsregels – een zekere
mate van vrijblijvendheid houden. Dat geeft niet, want
we hanteren het beginsel comply or explain.”
Ondernemingskamer
Codes weerspiegelen maatschappelijke opvattingen
over wat behoort, zegt Willems. Dat ze juridisch
niet afdwingbaar zijn, wil niet zeggen dat ze niet
doorwerken. “Een beroemd voorbeeld is Versatel:
een grote fusie waarbij minderheidsaandeelhouders

Windowdressing
Maar de betekenis van codes moet niet worden
overschat. “De eedaflegging in de bankensector zie
ik als windowdressing. Of het een appèl doet op het
onderliggende kompas hangt af van de reden waarom
je de eed moet afleggen. Dat je dat aan een rechter, een
arts of een notaris vraagt, vind ik voor de hand liggen.
Zij hebben maar één functie, namelijk niet voor zichzelf
zorgen. Maar bankiers zijn gewoon ondernemers in de
private sector. Ze hebben een eigenbelang, en dat moet
je niet proberen weg te poetsen. Klant en bank hebben
niet per definitie parallelle belangen.”
Werknemers horen in de code
Wordt er enerzijds dus nog wel eens te veel verwacht
van codes, op een ander punt schieten ze wezenlijk
tekort, vindt Willems. “De code-Tabaksblat heeft kritiek
gekregen omdat de werknemers buiten de discussie zijn
gehouden, en ik ben het daarmee eens. Nu probeert men
af te spreken hoe je goed moet voetballen, maar mag de
keeper niet meedoen. Terwijl de governancecode juist is
gericht op stakeholderdenken in al zijn facetten.
Commissarissen, bestuurders en aandeelhouders moeten
rekening houden met alle stakeholders. Wanneer je dan
toch probeert te definiëren hoe wij fatsoenlijk omgaan
met wie we betrokken achten bij vennootschappen
en ondernemingen, horen werknemers daar bij. De
ondernemingsraad heeft spreekrecht in de AVA, en kan
zijn belangen daar onder de aandacht brengen. Waarom
zou je dat dan ook niet in de code doen?”
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Checks en balances
Ook de semipublieke sector heeft te kampen met een
gebrek aan checks en balances, zegt Willems. “Het
falen van het toezicht in die sector is in essentie daaraan
te wijten. Aandeelhouders houden het management
scherp. Ik ben zelf 22 jaar betrokken geweest bij het
bestuur van een ziekenhuis. Eerst in de oude vorm, waar
de directeur niet meer was dan de directeur. Toen kwam
de switch van instructie- naar toezichtmodel en schoof
ik door naar een commissarispositie. Vervolgens heb ik in
‘mijn’ ziekenhuis vijf fusies voor mijn kiezen gehad. Dat
heeft me geleerd dat het ‘tegenstreven’ van de interne
toezichthouder, waarmee je zaken in balans houdt, in de
semipublieke sector vaak onder de maat is. Er hangt veel
van af wie er op welke post terechtkomt, en dat is dan
ook de enige relevante beslissing die ik ooit, en vaak, heb
moeten nemen: wie komt er binnen?
Ik heb een mening over de kwaliteit van toezicht die niet
altijd positief is voor de betrokkenen. Niemand is perfect,
niet iedereen heeft evenveel talent, maar wat telt is hoe
je ermee omgaat. In een vennootschappelijke structuur
zijn er meer systemen om iets tegen tekortschietend
toezicht te doen dan in de gesloten semipublieke
structuur. Het is lastig om een goede verhouding te
bewaren tussen bestuur en toezichthouders en als het
moet toch te zeggen: tot hier en niet verder.”

‘Je ziet vaak dat mensen ergens
worden neergezet vanwege de
relatie die ze hebben met degene
die ze daar neerzet.’
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Belangenverstrengeling
De publieke en semipublieke sector dienen het algemeen
belang, en dat moet ook tot uiting komen in de keuze
van de commissarissen. “Ik ben geen socialist, maar ik
vind wel dat een aantal publieke functies niet al te zeer
aan de markt moet worden overgelaten. Ziekenhuizen
en woningcorporaties zijn er om ervoor te zorgen
dat mensen beter worden en een dak boven hun
hoofd hebben. Dat kan alleen als je het economisch
verantwoord doet. Maar de non-profitgedachte spreekt
mij aan. Het is juist fout gegaan bij stichtingen en
verenigingen die profit zijn gaan doen. Veel van de
problemen, bijvoorbeeld bij woningcorporaties, hebben
te maken met de verwevenheid met het publieke
domein die mensen afstuurt op die corporaties zonder
te selecteren op kwaliteit. Het maakt niet uit of het een
ambtenaar is die in de raad van commissarissen zit, als
het maar een goede commissaris is. Dat is de volgorde.
Als een publiekrechtelijk lichaam zoals de gemeente
Amsterdam aandeelhouder is, heeft die stemrecht in
de AVA en ook zeggenschap over de benoeming van
een commissaris. Dan mag je best vinden dat er iemand
in moet die de bijzondere positie van de overheid
als aandeelhouder begrijpt. Niet behartigt, maar wel
begrijpt. Dat moet de onderliggende reden zijn; niet de
representatie van een beroepsgroep. Je ziet vaak het
omgekeerde: dat mensen ergens worden neergezet
vanwege de relatie die ze hebben met degene die ze daar
neerzet. Dan lopen er belangen door elkaar.”
Geef stakeholders een stem
Belangen kunnen alleen worden afgewogen als alle
betrokkenen ook een stem hebben, vindt Willems.
“Op zich is het prima dat een publiek belang wordt
ondergebracht bij een stichting of vereniging. Maar je
moet zorgen voor een evenwicht in de structuur, zodat
ook rekening kan worden gehouden met dat belang. In
de ziekenhuiswereld is de medische staf een belangrijke
speler. Ik vind dat die de mogelijkheid moet hebben
om tegenwicht te bieden als het in de verhouding
tussen bestuur en commissarissen niet goed dreigt te
gaan. In een verpleeghuis hebben een cliëntenraad en
een ondernemingsraad laatst statutair enquêterecht
bedongen om het slechte functioneren van de voorzitter
van de raad van commissarissen aan de orde te stellen. Je
moet tekorten durven beschrijven. Bij woningcorporaties
zouden huurdersverenigingen dat kunnen doen. Stel vast
waar het tekort zit en geef andere stakeholders van de
organisatie een stem in het kapittel.”

‘Ik ken weinig voorbeelden waarbij
grote problemen zijn voorkomen
doordat de toezichthouder nuttig
werk heeft geleverd.’

Willems betreurt het dat dat om politieke redenen niet
gebeurt. “In plaats daarvan wordt het overheidstoezicht
aangescherpt of opgetuigd. Alsof dat werkt. Het
probleem moet intern worden opgelost, niet van
buitenaf. De toezichthouder wordt gezien als de
politieman die je terughoudt en die bonnen uitschrijft,
in plaats van als partner. Veel commissarissen vinden
dat een gesprek met de toezichthouder meer wegheeft
van een examen en voelen een gebrek aan senioriteit.
De vraag is of het model functioneert. Ik ken weinig
voorbeelden waarbij grote problemen zijn voorkomen
doordat de toezichthouder nuttig werk heeft geleverd.
Heeft DNB goed gefunctioneerd bij SNS? Ik ben niet
onder de indruk van extern publiekrechtelijk toezicht.”
Kans voor accountants
Accountants zouden een positieve rol kunnen spelen
in het brengen van evenwicht. “Op papier hebben
accountants een van de beste posities in een evenwichtig
stelsel van goede verantwoording. In beginsel zijn
het professionals die er zijn voor de vennootschap, in
combinatie met een externe blik. Het zijn geen van
buitenaf geparachuteerde toezichthouders die je buiten
de deur moet houden. Ik vraag me wel af of accountants
zich de laatste jaren niet te veel hebben gericht op wat
gewenst werd als uitkomst van een enquête door de
onderneming die hen in dienst had. Dat is jammer. De
accountants die ik ken heb ik hoog zitten. Ze hebben

kennis en visie, ze brengen zaken in. Die positie is een
beetje verloren gegaan. Vroeger was de accountant
de ideale combinatie van vertrouwd en extern. De
beroepsgroep heeft de belangrijke spelerspositie in het
debat wat uit handen gegeven. Accountants laten hun
oren weer meer hangen naar de regels. Het is lastig om
het tij te keren, maar juist een externe accountant zou
een goede rol kunnen vervullen in het stelsel.”

Huub Willems (1944) werd na zijn rechtenstudie
in Tilburg wetenschappelijk medewerker bij
diverse hoogleraren. In 1977 werd hij rechter
in Den Bosch, en in 1989 vicepresident van het
Gerechtshof in Amsterdam. Van 1996 tot 2009
was hij voorzitter van de Ondernemingskamer.
Als universitair docent gaf hij les in Engels recht
aan de Universiteit van Tilburg, en doceerde
hij privaatrechtelijke rechtsvergelijking aan
de Rijksuniversiteit Leiden. In 2009 werd hij
benoemd tot bijzonder hoogleraar corporate
litigation aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Momenteel is Willems plaatsvervangend
raadsheer van de Ondernemingskamer en
bestuurslid van de Stichting Grotius Academie.
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‘Het is essentieel dat een
code bij de tijd blijft. Dat is
in Nederland onvoldoende
gebeurd, en dat hebben we
de laatste vijf jaar gemerkt.’
‘De bankencode heeft
absoluut gewerkt.
Alle grote financiële
instellingen hebben die
code serieus genomen.
Thema’s als de klant
centraal, risicobeheersing,
governanceaspecten,
remuneratie: men houdt
zich er nagenoeg volledig
aan.’
‘Het toetsen door DNB
zie ik niet als een stap
voorwaarts. Ik had het
eerder gezocht in het
verbeteren van de procedure
van de toezichthouder.’
Antony Burgmans

‘Als een code onvoldoende
werkt, heeft het weinig
effect om er dan maar
een wet van te maken.
Omgekeerd kan het wel.’
‘De ‘Beleidsregel
geschiktheid’ is vrij
uitgebreid, en die passen
we toe. Natuurlijk spreekt
daar een oordeel uit, maar
dat is ook de bedoeling
geweest van de wetgever.’
‘Als we het vertrouwen
over tien jaar alleen
dankzij codes hebben
hersteld, dan mogen we
heel blij zijn. Maar dan
zullen we toch wat harder
moeten lopen.’
Joanne Kellermann
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‘Ik vind comply or explain een
fantastisch instrument. Daarmee
erken je dat je wel regels kunt
maken, maar dat je per definitie een
aantal dingen in de toekomst over
het hoofd zult zien.’
‘De Code Banken is een mooi
voorbeeld van een code die in de
afgelopen drie jaar een geweldige
bijdrage heeft geleverd aan de
interne hygiëne van de banken.
Maar het ultieme doel ervan,
namelijk om de mensen meer
vertrouwen te laten krijgen in het
bankwezen, is nog niet bereikt.’
‘Reflectie op het eigen
functioneren, permanente
educatie, klantenonderzoek en
medewerkersonderzoek zijn de
pijlers onder elke governancecode.
Als je die vier dingen systematisch
doet, dan ben je een heel eind.’
Wim van den Goorbergh
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Interview door Pieter Peerlings

‘Op dit moment
vind ik de Nederlandse

governance, met name voor
complexe ondernemingen,
tekortschieten’
Antony Burgmans

Antony Burgmans vindt corporate-governancecodes nuttig,
maar benadrukt dat commissarissen zelf verantwoordelijk zijn
voor het goed uitoefenen van hun functie. “Goede governance
is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat zaken niet ontsporen,
maar het is geen garantie dat het niet misgaat. De risico’s zijn
groter geworden, maar het toezicht op die risico’s is daarbij
achtergebleven. Het hele systeem zou grondig op de schop
moeten.”
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“Ik geloof dat governancecodes hun nut hebben
bewezen”, zegt Burgmans. “Ik denk niet dat we nog
zonder zouden kunnen. Een code schept een kader
waarbinnen iedereen ongeveer weet hoe hij moet
werken en wat hij moet doen. Een code regelt ook de
verhoudingen tussen diverse stakeholders. Zonder codes
zou je een vacuüm krijgen. Ze kunnen niet vervangen
worden door wetten.
Maar het is essentieel dat een code bij de tijd blijft. Dat
is in Nederland onvoldoende gebeurd, en dat hebben
we de laatste vijf jaar gemerkt: het heeft gekraakt bij
woningcorporaties en bij financiële instellingen, er zijn
gaten gevallen.
Tabaksblat heeft destijds een enorme stap gemaakt en
hij heeft daarbij heel goed naar het Verenigd Koninkrijk
gekeken. ‘Comply or explain’ is rechtstreeks van de
Britten overgenomen. Maar dat is wel vijftien jaar
geleden. Daarna hebben we Frijns gehad, maar een echt
grondige revisie met een hele groep stakeholders heeft
sindsdien niet meer plaatsgevonden.
Wat dat betreft is het Verenigd Koninkrijk opnieuw een
land om een voorbeeld aan te nemen. De codes in het
Verenigd Koninkrijk worden elke twee, drie jaar geüpdate
en verscherpt. Dat is in Nederland een beetje achterwege
gebleven. Op dit moment vind ik de Nederlandse
governance, met name voor complexe ondernemingen,
tekortschieten.”

‘Het grote probleem is volgens
mij dat veel commissarissen er te
weinig tijd in steken, zeker als het
gaat om complexe organisaties.’
Bankencode
Er zijn ook sectoren waar de governance wel goed is
geregeld. Burgmans noemt als voorbeeld de bankencode.
“Dat is een goede code. Hij is sectorspecifiek, en hij
heeft absoluut gewerkt. Alle grote financiële instellingen
hebben die code serieus genomen. Thema’s als de
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klant centraal, risicobeheersing, governanceaspecten,
remuneratie: men houdt zich er nagenoeg volledig aan.
Er is een hoge mate van compliance. Het is dan ook een
document van de sector zelf: het drukt de ambitie van de
banken uit om hun positie als stabiele en betrouwbare
partner duidelijk te maken. Het is daarnaast de basis voor
communicatie met de samenleving. Dat is ook nodig,
want het publiek is zich er niet van bewust dat er de
afgelopen drie jaar veel is veranderd in de bankensector.
Men windt zich nog steeds op over zaken die voor de
crisis hebben plaatsgevonden. De code laat zien: ‘hier
kunt u ons aan houden’. Ook zaken die je niet wettelijk
kunt regelen kunnen er een plaats in krijgen.”
Commissarissen aanspreken
Maar met een corporate-governancecode alleen zijn we
er niet, vindt Burgmans. Ook het toezicht moet goed
functioneren. “Goede governance is noodzakelijk om
ervoor te zorgen dat zaken niet ontsporen, maar het is
geen garantie dat het niet misgaat. In Nederland hebben
de overheid en de politiek onvoldoende belangstelling
voor het onderwerp. De commissarissen zelf zijn onzeker
over de rol die ze moeten spelen, en het bestuur zit ook
niet te wachten op strenger toezicht. De laatste tien
jaar hebben bestuurders duidelijk aan macht en invloed
gewonnen, terwijl de governance en de checks en
balances daar geen gelijke tred mee hebben gehouden.
Ook in de semipublieke sector zijn daardoor de laatste vijf
jaar ongelukken gebeurd.”
Commissarissen moeten hun taak nog serieuzer
nemen, vindt Burgmans. “Het moet duidelijk zijn dat
een commissaris er is om toezicht te houden. Als je
dat aanvaardt, moet je toezicht houden op alle punten
waar de license to operate belangrijk is: cultuur, normen
en waarden, strategie, de invulling van belangrijke
posten, het veld waarbuiten men niet moet opereren.
Dat gebeurt niet altijd. De ene commissaris doet het
keurig, de ander houdt het bij zes of zeven keer per jaar
vergaderen, stelt een paar niet te kritische vragen en
is tevreden met de antwoorden. Het grote probleem is
volgens mij dat veel commissarissen er te weinig tijd in
steken, zeker als het gaat om complexe organisaties.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een
verzekeringsmaatschappij en een koekjesfabriek, en dat
vindt iedereen blijkbaar prima.”

Te weinig tijd
Burgmans grijpt terug op zijn buitenlandse ervaring
om duidelijk te maken dat men over de grens zijn lesje
wél heeft geleerd. “Aan mijn Britse commissariaat
besteed ik tweemaal zo veel tijd als aan een Nederlands
commissariaat. De lat ligt duidelijk hoger: men verwacht
daar dat ik met aandeelhouders praat, naar controversiële
operaties kijk en met sleutelfiguren in de onderneming
spreek. Dat doe ik met plezier, maar het kost veel tijd.
Alleen een goed geïnformeerde president-commissaris
en raad van commissarissen kunnen een steun zijn voor
bestuurders, met name in zware tijden.”
Commissarissen reageren dan ook vaak verkeerd op
problemen, volgens Burgmans. “Het is populair om als
een bedrijf in zwaar weer komt te zeggen dat het bestuur
weg moet. Dat is vaak niet de goede oplossing. Ik heb
nog nooit meegemaakt dat een commissaris op de stoel
van een bestuurder ging zitten. Dat gebeurt gewoon
niet. Daar heb je de belangstelling en de tijd niet voor.
Wat ik wel ben tegengekomen zijn commissarissen die te
veel in detail treden. Een goede commissaris is betrokken
en totaal onafhankelijk.”
Betere procedure
Als het schort aan de kwaliteit van het toezicht, hoe
moet dat dan worden verbeterd? “Ik ben er een

groot voorstander van om commissarissen te laten
toetsen door de raad van commissarissen zelf”, zegt
Burgmans. “Het toetsen door DNB zie ik niet als een
stap voorwaarts. Ik had het eerder gezocht in het
verbeteren van de procedure van de toezichthouder.
Daar heeft de Monitoring Commissie met de bankencode
ook toe opgeroepen. Maar dat is niet gebeurd. Er zijn
twee initiatieven genomen: de geschiktheidtoets en het
puntensysteem. Daarmee is de suggestie gewekt dat
het toezicht nu op orde is. Dat is helaas beslist niet het
geval. Men heeft hooguit de klok horen luiden, maar
wist niet waar de klepel hing. Die commissarissen zijn
heus wel goed, maar je wilt ook weten hoe die mensen
werken. Welke zaken stellen ze aan de orde? Hoeveel
tijd hebben ze ervoor? Er worden nu limieten gesteld
aan het aantal commissariaten, maar dat is geen zaak
van de overheid. Het is betuttelend. Zoiets moet een
raad van commissarissen zelf regelen. De presidentcommissaris kan iemand aanspreken op een teveel aan
commissariaten. Mijn ervaring is dat het ook zo werkt.”
Op de schop
De oplossing ligt ergens anders, denkt Burgmans. “Het
hele systeem zou grondig op de schop moeten. Je
kunt niet zes of zeven keer per jaar op een namiddag
naar een complexe organisatie kijken en het dan onder
controle hebben. Bovendien is de hele samenleving
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complexer geworden. Wat vijfentwintig jaar geleden
voldoende was, is dat nu niet meer. Ook producten zijn
vele malen complexer, aangejaagd door mondialisering
en technologische ontwikkelingen. De risico’s zijn
groter geworden, maar het toezicht op die risico’s – van
overheidswege maar ook vanuit governance – is daarbij
achtergebleven. Vandaar mijn pleidooi: neem het serieus.
Ik vind het onbegrijpelijk dat DNB en AFM dat onderwerp
hebben genegeerd, terwijl ze een groot enthousiasme
aan de dag leggen voor cultuur en gedrag. Ik zou eerst
maar eens naar het systeem zelf kijken voor ik met cultuur
en gedrag begon. Normen en waarden zijn belangrijk,
maar het governancesysteem is belangrijker. Ik kan me
voorstellen dat de ECB een toezichtsysteem opzet voor
lokale nationale banken, gestuurd vanuit een filosofie
die voor alle Europese banken gelijk is. Daarmee bedoel
ik geen Europese corporate-governancecode; dat zou ik
een slecht idee vinden. Governance is cultuurgebonden
en is in Duitsland niet hetzelfde als in Nederland. Ik vind
wel dat je moet kijken of je iets van elkaar kunt leren. Het
resultaat van een governancecode moet voor iedereen
hetzelfde zijn: een effectief toezicht en gezonde, stabiele
ondernemingen die in principe niet voor verrassingen
zorgen. Hoe je dat doet, moet iedereen zelf weten.”
Rol accountants
Niet alleen de commissarissen, ook de accountants
moeten volgens Burgmans fermer durven optreden.
“Accountants vind ik over het algemeen te timide ten
opzichte van het management. Ik zou accountants
willen oproepen om een wat stevigere rol te spelen
en gewoon te zeggen wat ze van de boeken vinden.
Natuurlijk moeten accountants een dialoog voeren
met het management, maar ze moeten zich niet
laten wegdrukken. Spreken met de voorzitter van de
auditcommissie geldt ten onrechte als een nucleaire
optie. Dat gesprek moet elk kwartaal plaatsvinden. Niet
voor elk wissewasje, maar met principiële punten ga
je naar de auditcommissie. De bankencode pleit voor
het aanscherpen van de verantwoordelijkheden van
de bank zelf, de financiële toezichthouders, de interne
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auditfunctie en de externe accountant. Dat moet je
helder hebben.”
Dat geldt temeer omdat de taak van de accountant er
niet eenvoudiger op is geworden. “Het doorgronden
van de risico’s van een onderneming en de beheersing
van die risico’s is de laatste tien jaar steeds belangrijker
geworden. De externe accountant speelt daar een grote
rol bij. Maar tijdens de financiële crisis heb ik ze niet
gehoord. De afbakening is blijkbaar nog steeds niet
helder.
Externe accountants moeten zich bewust zijn van hun
taak. Ze doen het niet alleen voor de aandeelhouders,
maar ook voor het publiek. Die moeten ze de
geruststellende mededeling kunnen doen: ‘dit bedrijf is
in orde’. Dat is een grote verantwoordelijkheid, en die
moet je nemen. De ruimte is er. Het management moet
er tegen kunnen dat er mensen zijn die er anders over
denken.”

Antony Burgmans (1947) studeerde
bedrijfskunde aan de Nyenrode Business
Universiteit, politieke en sociale wetenschappen
aan de University of Stockholm en marketing aan
de University of Lancaster. In 1972 begon hij zijn
carrière bij Unilever, waar hij in 1991 toetrad tot
de raad van bestuur. Van 1999 tot 2007 was hij
ceo van Unilever NV en Unilever PLC.
Als commissaris en toezichthouder werd
Burgmans actief in 2004. Hij is momenteel
non-executive director bij BP en commissaris
bij SHV Holding, Aegon, Jumbo Supermarkten,
AkzoNobel, Intergamma en TNT Express.
Daarnaast is hij voorzitter van de raden van
toezicht van het Wereld Natuur Fonds, De
Nederlandse Opera en Het Muziektheater
Amsterdam, en lid van de raad van advies voor
de World Press Photo.

‘Het is populair om als een bedrijf
in zwaar weer komt te zeggen dat
het bestuur weg moet. Dat is vaak
niet de goede oplossing.’
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Interview door Sandra Heuts & Jan Buné

‘Cijfers gaan eigenlijk
altijd over gisteren,
terwijl we in ons toezicht
meer vooruit willen blikken’
Joanne Kellermann

Als directeur van DNB is Joanne Kellermann doordrongen van
het belang dat gedrag en cultuur hebben voor het functioneren
van financiële instellingen. Hoewel DNB geen toezicht houdt
op de naleving van codes – codes zijn immers zelfregulering –
controleert de toezichthouder wel of instellingen voldoen aan
de wettelijke governance-eisen. “Bij DNB kijken we uitsluitend
naar de financiële sector, en daar kunnen codes een krachtig
instrument zijn om het vertrouwen te herstellen. Dat vraagt wel
veel werk. Als het gewoon de zoveelste afvinkoperatie wordt
heeft het voor niemand zin, en al helemaal niet voor het herstel
van vertrouwen in de financiële sector.”
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De code-Tabaksblat is de laatste jaren aangevuld met
codes voor bedrijven in specifieke sectoren. Het zijn
zelfregulerende codes, opgesteld door en voor de
sector(en). Volgens Kellermann zijn die codes bijzonder
nuttig. “Niet elk onderwerp laat zich even goed in codes
vatten, maar codes kunnen heel effectief zijn als het gaat
om zaken die wat minder concreet en grijpbaar zijn, zoals
governance. DNB steunt zulke initiatieven van harte.”
Afdwingen van codes zinloos
Om effectief te zijn moeten codes wel worden
nageleefd. Continu aanscherpen is wat Kellermann
betreft niet nodig. “Vergeleken met vijf jaar geleden
zijn de gedachten over corporate governance duidelijk
geëvolueerd. Zo zal er over vijf jaar weer anders over
worden gedacht. Het heeft dan niet veel zin om de
regeltjes steeds verfijnder te maken.”
Het afdwingen van codes door ze vast te leggen in
wetgeving is volgens Kellermann evenmin zinnig. “Als
een code onvoldoende werkt, heeft het weinig effect
om er dan maar een wet van te maken. Omgekeerd kan
het wel. Er zijn elementen van de code-Tabaksblat die zo
vanzelfsprekend zijn geworden dat het raar zou zijn als ze
níet in de wet stonden.”
Kellermann voelt wel iets voor de suggestie om meer
stakeholders door middel van de codes aan te spreken,
maar wil niet pleiten voor nóg meer codes. “Verzekeraars
hebben er al zo’n veertig die allemaal gaan over de
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relatie tot de klanten. Dat is niet te behappen. Maar
het zou het draagvlak van een code kunnen versterken
als bijvoorbeeld aandeelhouders daarin meer aan bod
zouden komen.”
Toezicht op integriteit
Het gedrag zoals dat in codes is vastgelegd, moet
natuurlijk ook in de praktijk worden gebracht. Het publiek
ziet soms iets anders dan wat er in de rapportages
staat. “Daar zit precies het snijvlak tussen de codes
en ons toezicht”, reageert Kellermann. “Wij houden
geen toezicht op de naleving van codes. Daar zijn we
niet voor, en ik denk dat dat ook goed is. Het betreft
immers zelfregulering. Natuurlijk is er een raakvlak met
governancecodes. Wij kijken bijvoorbeeld ook naar de
opzet en de werking van governance, en naar gedrag en
cultuur bij instellingen. Er is niets zo schadelijk voor het
vertrouwen in de financiële sector als financiële partijen
die wel een code proclameren, maar zich daar vervolgens
niet aan houden. Een instelling die het ene zegt en het
andere doet, dat kan niet. Als we dat zien gaan we daar
zeker achteraan.”
Geschiktheidstoets
Commissarissen houden eveneens toezicht op de
governance van financiële instellingen, en dus heeft DNB
ook aandacht voor commissarissen. “Vroeger toetsten
we bestuurders op deskundigheid en betrouwbaarheid;
tegenwoordig toetsen we op geschiktheid, en sinds

1 januari 2013 vallen ook commissarissen onder
die toets. ‘Geschiktheid’ is een breder begrip, dat
ook competenties, ervaring en gedrag omvat. In
die toetsingen kijken we niet alleen naar nieuwe
commissarissen, maar ook naar herbenoemingen. Het
afgelopen jaar hebben we de zittende commissarissen
van de vier grote banken en verzekeraars getoetst.
Daarbij komen veel elementen van governancecodes aan
bod. Maar wij vragen commissarissen niet aan welke
elementen van de code ze zich niet hebben gehouden;
wij proberen te kijken naar de rol die commissarissen
vervullen in het governancebouwwerk. Wat is de rol
van het collectief en van de individuele commissaris?
Hoe opereren de verschillende commissies, en wat
gebeurt daar? Is er een goede balans tussen support
en een kritische blik? Over die zaken praten we met
commissarissen, en dat is heel nuttig.”
Het is onvermijdelijk dat DNB daarbij een zekere
norm oplegt, erkent Kellermann. “De ‘Beleidsregel
geschiktheid’ is vrij uitgebreid, en die passen we toe.
Natuurlijk spreekt daar een oordeel uit, maar dat is ook
de bedoeling geweest van de wetgever. We proberen
de lat op de juiste manier te leggen en mensen fair en
gelijk te behandelen. Dat is geen makkelijke taak, en juist
daarom besteden we er veel tijd en energie aan. Maar
de normen die we aanleggen zijn gewoon de wettelijke
normen.”
Gedrag en cultuur
Aandacht voor gedrag en cultuuraspecten wint in het
algemeen terrein, vindt Kellermann. “Er wordt niet
alleen meer gekeken naar de opzet van governance,
maar men wil weten of het nu ook echt werkt en
effectief is. Dat geldt voor ons, maar net zo goed voor
de monitoringcommissie en de accountants. Die kijken
ook meer naar de soft controls. Die ontwikkeling is snel
geïnternaliseerd en geaccepteerd. Commissarissen zien
zichzelf steeds meer als vakmensen, een soort gilde.
Codes passen daar goed bij. Inmiddels zijn ook veel
vrije beroepsgroepen begonnen met codes, zoals de
advocatuur en de accountancy dat al eerder deden.
Uiteindelijk zou ik graag zien dat mensen zich in de
verschillende financiële sectoren weer bankier voelen,
of verzekeraar, met alles wat daar aan gedrag bij hoort.

Het zou mooi zijn als dat soort intrinsieke waarden en
normen weer worden geïnternaliseerd door ze in zo’n
code expliciet te benoemen.”
De term ‘normen en waarden’ klinkt wat beladen,
en Kellermann spreekt dan ook liever van ‘gedrag en
cultuur’. “Deze financiële crisis heeft ons geleerd dat
gedrag en cultuur veel belangrijker zijn dan we hadden
gedacht. Het vertrouwen van de maatschappij in de
financiële sector kan naar mijn idee alleen via die route
worden hersteld. Daarom is zo’n bankierseed ook
belangrijk. Wij werken veel samen met wetenschappers
om erachter te komen wat nu effectieve methoden zijn
om het gedrag van mensen in de financiële sector te
beïnvloeden. Zo’n eed kan aanleiding zijn om je weer
even te bezinnen op de reden waarom je elke dag naar je
werk gaat.”
Eigenlijk zou die ethiek al tijdens de opleiding moeten
worden onderwezen, vindt Kellermann, al hoeft het er
niet duimendik op te liggen. “Bij de taakopvatting van
elke professional zitten wel ideeën ingebakken over wat
wel en niet hoort. Die moet je op de universiteit of de
beroepsopleiding meekrijgen, maar daar hoef je geen
college ethiek voor te volgen.”

‘Deze financiële crisis heeft ons
geleerd dat gedrag en cultuur veel
belangrijker zijn dan we hadden
gedacht. Het vertrouwen van de
maatschappij in de financiële sector
kan naar mijn idee alleen via die
route worden hersteld.’
35

Middelen om gedrag te sturen
Als eenmaal duidelijk is hoe het gewenste gedrag
eruitziet, wat kan een toezichthouder dan doen om het
gedrag van financiële instellingen in de goede richting
te bewegen? Kellermann maakt daarvoor graag gebruik
van wetenschappelijke inzichten. “De middelen die we
hebben om gedrag te beïnvloeden gaan verder dan
boetes uitdelen. Gelukkig maar, want een boete uitdelen
en zeggen ‘jullie cultuur is niet goed’ is een zinloze
exercitie. Met hulp van wetenschappers bestuderen we
wat de beste manier is om de zaken zo te krijgen als
we ze willen hebben. Het boete-instrumentarium uit de
wet is daar maar één middel voor. En we proberen als
DNB het goede voorbeeld te geven op het gebied van
transparantie en openheid.”
De crisis heeft geen directe invloed op het toezicht van
DNB, aldus Kellermann. “In goede tijden is het misschien
makkelijker om op gedrag te sturen. Maar gedrag dat in
goede tijden niet deugt, doet dat in een crisis ook niet.
Als de financiële sector nu nog niet doorheeft dat er
een aantal lessen te leren is uit de financiële crisis, dan
ben ik erg bezorgd. Natuurlijk zien wij ook wel dat er
de laatste jaren ontzettend veel op de financiële sector
afkomt. Naast de klap van de crisis is er een toename
van het aantal regels, en bovendien zijn de kapitaaleisen
voor banken in hoog tempo opgeschroefd. Men heeft
substantieel werk te doen. Wij hebben echt wel oog voor
de uitdagingen die dat met zich meebrengt, maar dat
betekent niet dat je de rest dan maar even moet laten
zitten. Dat is geen optie.”
De rol van accountants
De hogere eisen die aan financiële instellingen worden
gesteld hebben ook gevolgen voor het werk van
accountants, denkt Kellermann. “Accountants maken deel
uit van de driehoek ‘instelling, toezicht, accountants’. De
gesprekken daarover zijn de laatste jaren geïntensiveerd.
Ik denk dat het heel goed werkt, al zijn we er nog niet
helemaal. Voor ons is de informatie van de accountant
erg belangrijk. Zeker omdat accountants steeds vaker
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ook naar de soft controls kijken. Ik zou zeggen: houd
die weg vast, en breid dat uit. Cijfers gaan eigenlijk altijd
over gisteren, terwijl we in ons toezicht meer vooruit
willen blikken. Dat geldt voor accountants ook. Het is
niet makkelijk, maar het is wel waar de huidige tijd en de
maatschappij om vragen.”
Geloven in wat je doet
Zou het kunnen dat de nadruk op gedrag en cultuur tot
een omslag leidt, waardoor de wereld er over tien jaar
veel beter uitziet? “Ik weet het niet”, zegt Kellermann.
“Ik ben natuurlijk een professionele zwartkijker. De
maatschappij roept om veranderingen, en die roep zal
voorlopig nog aanhouden. Als we het vertrouwen over
tien jaar alleen dankzij codes hebben hersteld, dan
mogen we heel blij zijn. Maar dan zullen we toch wat
harder moeten lopen. De maatschappij vraagt steeds
meer dat bedrijven ook bewijzen wat ze vertellen. Daar
zul je op moeten blijven anticiperen.”

Mr. Joanne Kellermann (1960) studeerde
Nederlands recht in Leiden en werd in 1984 in
Amsterdam beëdigd als advocaat. Van 1992
tot 2005 was ze partner bij advocatenkantoor
Nauta Dutilh, onder meer in Londen. Daarna
werd ze general counsel en directeur van de
divisie Juridische Zaken bij De Nederlandsche
Bank (DNB), om in 2007 benoemd te worden
tot directeur van DNB. Kellermann is daarnaast
lid van de raad van toezicht van het Van Gogh
Museum en voorzitter van de FEC-raad, het
bestuur van het Financieel Expertise Centrum.

‘Als de financiële sector nu nog
niet doorheeft dat er een aantal
lessen te leren is uit de financiële
crisis, dan ben ik erg bezorgd.’
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Interview door Wim Eysink

‘Regels zijn

bedoeld voor
situaties waarin
je niet hoeft na te
denken’
Wim van den Goorbergh

Wim van den Goorbergh is commissaris bij uiteenlopende organisaties
als een universitair ziekenhuis, een verzekeraar en een onderwijsadviseur.
De codes van al die sectoren hebben vooral veel overeenkomsten:
“Het gaat altijd over goed bestuur, adequaat toezicht en transparante
verantwoording. Dat zijn de kernbegrippen van al die codes.” Van den
Goorbergh hecht minder aan regels dan aan zelfreflectie, want dat is
uiteindelijk de basis voor good governance. “Ik vind comply or explain een
fantastisch instrument. Daarmee erken je dat je wel regels kunt maken,
maar dat je per definitie een aantal dingen in de toekomst over het hoofd
zult zien.”
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cultural governance is vooral ontworpen als een
instrument om de aansturing van culturele instellingen
te professionaliseren en te verbeteren. Een code is
bedoeld om de doelstellingen van de onderneming te
realiseren, en dat komt uiteindelijk neer op het creëren
van klantwaarde.”
Handvatten aanreiken
De doelstellingen van codes zijn eigenlijk altijd dezelfde, is
Van den Goorberghs ervaring. “Een code wil handvatten
aanreiken om de kans op ongelukken te verkleinen,
en laat zien welke best practices de organisatie moet
nastreven om beter te functioneren. Dat zie je niet
alleen bij de Corporate Governance Code, maar ook
bij de codes die later zijn ontstaan voor universiteiten,
ziekenhuizen, goede doelen enzovoort. Overal spelen die
elementen een rol.
Wat je in zo’n code probeert te doen, is via een aantal
procedures bevorderen dat bepaalde zaken op de agenda
komen. Daarmee moet een inhoudelijk debat ontstaan
over dingen die er aan de hand zijn, de manier waarop je
met elkaar omgaat en de wijze waarop de belangen van
verschillende betrokkenen worden behartigd.”
“De grootste verschillen tussen de diverse codes
betreffen het thema transparante verantwoording”,
legt Van den Goorbergh uit. “Dat hangt samen met
de diverse rechtsvormen die bedrijven en instellingen
kunnen hebben. Een vennootschap, een coöperatie
en een vereniging leggen verantwoording af aan de
meest gerede stakeholders: de aandeelhouders en de
leden. Ruwweg zou je kunnen zeggen dat het bij deze
organisaties gaat over privaat eigendom of private
betrokkenheid. Stichtingen vind je bijvoorbeeld in het
onderwijs, de gezondheidszorg, de publieke omroep
en de culturele sector. Daar moet men verantwoording
afleggen over de besteding van publieke middelen, en
dat heeft een andere dynamiek.”
Klantwaarde creëren
Wat de juridische status van een organisatie ook is, de rol
van commissarissen gaat in elk geval verder dan toezicht
houden, vindt Van den Goorbergh. “De commissaris
is niet alleen toezichthouder, maar ook adviseur en
werkgever. Die laatste twee rollen worden wel eens
onderbelicht, maar ze zorgen voor meer waardecreatie
dan het pure toezichthouden. Met toezicht voorkom
je ongelukken; advies bevordert de goede werking van
de onderneming of de organisatie. De code-Tabaksblat
is ontstaan in reactie op misstanden, maar de code

Of een code effectief is, hangt ervan af in hoeverre
dat inhoudelijke debat tot stand komt, denkt Van den
Goorbergh. “De ultieme test of een organisatie goed
werkt, is natuurlijk wat de klanten ervan vinden. De
Code Banken is een mooi voorbeeld van een code die
in de afgelopen drie jaar een geweldige bijdrage heeft
geleverd aan de interne hygiëne van de banken. Dat
heeft de monitoringcommissie onder leiding van Antony
Burgmans ook vastgesteld. Maar het ultieme doel ervan,
namelijk om de mensen meer vertrouwen te laten krijgen
in het bankwezen, is nog niet bereikt.”
Cultuur en gedrag
Overigens trekken niet alleen klanten zich soms weinig
aan van de bedoeling van een code. “De mate waarin je
cultuur en gedrag met codes kunt beïnvloeden is beperkt.
Tegelijk is de juridische status van een organisatie minder
belangrijk dan gedrag en cultuur. Bijna iedereen die
ervaring heeft met one-tierboards en two-tierboards
zegt dat het niet veel uitmaakt, terwijl mensen die er
geen ervaring mee hebben denken dat er een wereld van
verschil is. In de culturele sector heb je veel stichtingen;
soms zijn die georganiseerd in de vorm van een bestuur
met een directeur, en soms in de vorm van een raad van
toezicht met een directeur-bestuurder.
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Juridisch is dat volkomen verschillend, maar in de praktijk
gaat het heel vloeiend in elkaar over. Dat zijn indicaties
dat cultuur en gedrag belangrijke factoren zijn. Het
is duidelijk dat je daar aandacht aan moet geven. De
vraag is wat het beste instrument is om in dat opzicht
vooruitgang te boeken. Codes worden toch vaak als
afvinklijstjes gezien.”

zijn volgens Van den Goorbergh de pijlers onder elke
governancecode. “Als je die vier dingen systematisch
doet, dan ben je een heel eind. Daar heb je eigenlijk
geen code voor nodig. Die boodschap moet iedereen
op relevante posities voortdurend uitdragen, zodat ook
aankomende commissarissen in de gaten hebben waar
het om gaat. Daarmee draag je cultuur over.”

Van den Goorbergh kan zich wel methoden voorstellen
om de top van een instelling te laten reflecteren over
cultuur en gedrag. “Eén daarvan is om eens in de zoveel
tijd het functioneren van de raad van commissarissen
en de relatie met de raad van bestuur door te lichten.
Dat is een krachtig instrument, en als een raad van
commissarissen of een raad van toezicht dat niet eens
in de drie jaar doet, met ondersteuning van een externe
deskundige, dan is dat een sterk waarschuwingssignaal.
Een ander instrument is permanente educatie. Dat
bestaat uit de verplichting om een paar dagdelen per
jaar te besteden aan het verbeteren van het inzicht in
het primaire proces van de instelling waar je toezicht op
houdt, en van de relevante omgevingsfactoren. Het is
belangrijk om te weten wat er werkelijk aan de hand is,
en het is ook gunstig voor de groepsdynamiek omdat
je er met zijn allen over praat. Daarbij is het een heel
natuurlijke manier om het over de strategie te hebben.”

Voor Van den Goorbergh spreekt het vanzelf dat
van de naleving van die cultuur ook verslag wordt
gedaan. “Ik zou wantrouwend zijn bij het lezen van
een jaarverslag van een onderneming waarin je niets
aantreft over de wijze waarop de raad van bestuur en
de raad van commissarissen zelf hebben geconstateerd
hoe de dienstverlening overkomt bij de klanten en bij
de medewerkers. Dat vind ik een integraal element
van een jaarverslag. Niet zozeer omdat je daarmee
verantwoording aflegt aan de werknemers en aan de
klanten, maar omdat je openbaar maakt hoe jouw
onderneming wordt gepercipieerd, en wat je eventueel
met die bevindingen hebt gedaan.”

‘De ultieme test of een organisatie
goed werkt, is natuurlijk wat de
klanten ervan vinden.’
Vier pijlers
Dat interne inzicht moet nog worden aangevuld, zegt Van
den Goorbergh. “Je moet ook weten hoe je beleid per
saldo uitwerkt op degenen die er het meest bij betrokken
zijn: je medewerkers en je klanten. Klantenonderzoek
levert belangrijke feedback aan zowel bestuurders als
toezichthouders. En je medewerkers zijn het beste in
staat om aan te geven hoe zij de effectiviteit, de sfeer en
dergelijke in de organisatie ervaren.”
Reflectie op het eigen functioneren, permanente
educatie, klantenonderzoek en medewerkersonderzoek
40

Rol accountant
De accountant vervult in het hele proces van
transparantie twee taken, denkt Van den Goorbergh.
“Te beginnen met de internal governance, zoals die
tot uitdrukking komt in de managementletter. Daar
speelt de accountant een belangrijke rol. Want die
managementletter is een check of de interne processen
van dien aard zijn dat je kunt vertrouwen op de
betrouwbaarheid van de cijfers die eruit komen, dat er
geen kansen zijn dat er gefraudeerd wordt of dat je de
zaak niet onder controle hebt. Het is ook een belangrijk
instrument om ervoor te zorgen dat het bestuur en de
toezichthouder goed met elkaar communiceren. Dat is
de eerste rol van de accountant: bijdragen aan de interne
hygiëne en de interne discipline.
De tweede taak van de accountant is dat hij ervoor
zorgt dat de lezer vertrouwen kan hebben in de
verantwoording; die lezer moet ervan op aan kunnen dat
wat daar staat ook deugt.”
Moet een accountant verder gaan dan de
betrouwbaarheid van de cijfers constateren? Van
den Goorbergh heeft daar zijn twijfels over. “Strikt
genomen hoeft hij alleen te kijken of er geen evidente
tegenstrijdigheden zijn. Je moet eigenlijk niet van
een accountant verwachten dat hij zegt of hij het er
inhoudelijk mee eens is. Natuurlijk kun je als accountant

‘Dat is de eerste rol van de
accountant: bijdragen aan de
interne hygiëne en de interne
discipline.’

op enig moment constateren dat er ontwikkelingen
zijn in de onderneming waar je je zorgen over maakt.
In het publieke domein ligt er altijd een sterke
verantwoordelijkheid bij de accountant om zulke
waarnemingen te melden aan het bestuur en aan de
commissarissen. Daarnaast zal hij moeten inschatten of
hij eventueel een hogere autoriteit moet inschakelen.
Je kunt ook dingen constateren die in de lijn liggen
van de zaken waar ik het net over had: zijn de
commissarissen en het bestuur bereid om hun eigen
functioneren van tijd tot tijd onder de loep te nemen?
Zijn ze bereid om aan ontwikkeling te doen? Is er
systematisch aandacht voor de klantentevredenheid en
de medewerkerstevredenheid? Als een onderneming op
die onderdelen ondermaats presteert, dan verwacht ik
van een accountant wel dat hij dat aan de orde stelt.”
Comply or explain
“Een goede vriend van mij heeft eens gezegd: ‘Regels
zijn bedoeld voor situaties waarin je niet hoeft na te
denken’. Als je van te voren precies de omstandigheden
kent waaronder je een bepaalde beslissing moet nemen,
dan kun je die beslissing nu alvast nemen en er een regel
voor opstellen. Als je de omstandigheden waarvoor je
komt te staan niet van te voren kunt weten, dan moet je
nadenken. Een regel kan dan wel oriënterend werken,
in de zin dat je weet welke beslissing je vermoedelijk
moet nemen, maar zekerheid heb je niet, want je kunt de
situatie van te voren niet helemaal overzien.
Daarom vind ik comply or explain een fantastisch
instrument. Daarmee erken je dat je wel regels kunt
maken, maar dat je per definitie een aantal dingen in de
toekomst over het hoofd zult zien.”

Het wekt geen verbazing dat Van den Goorbergh zulke
regels niet graag in marmer gehouwen ziet. “Wat je
wilt, is ongelukken voorkomen en good governance
bevorderen. Moet je dat wettelijk ondersteunen, en is
dat voldoende effectief? Met een wettelijke regel mis
je het principe van comply or explain. Bovendien loop
je het risico dat je wetgeving maakt die op het moment
dat hij van kracht wordt eigenlijk al niet meer helemaal
van toepassing is. Er is wel een tendens naar wettelijke
vastlegging, maar ik betwijfel of dat een verstandige weg
is.”

Wim van den Goorbergh (1948) studeerde econometrie in Tilburg, en
werkte daar tot 1980 bij de vakgroep Algemene Leer en Geschiedenis
van de Economie. Tussen 1980 en 2002 vervolgde hij zijn loopbaan bij
Rabobank Nederland in diverse leidinggevende posities. Sinds 1993 was Van
den Goorbergh lid van de raad van bestuur van die bank, en vanaf 2000
plaatsvervangend voorzitter.
Momenteel is Van den Goorbergh onder meer lid van de raad van toezicht van
de KPC Groep, het Nexus Instituut en de Radboud Universiteit Nijmegen en
UMC St. Radboud. Daarnaast is hij commissaris bij NIBC, Leyden Academy on
Vitaly and Ageing BV, Mediq, DELA, De Welten Groep Holding B.V. en de Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG).
Als lid van de Adviescommissie Toekomst Banken (de commissie-Maas) legde
Van den Goorbergh mede de basis voor de Code Banken. Verder is hij de auteur
van de code cultural governance.
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‘Uitleggen zien veel
institutionele beleggers als
een ongewenste afwijking
van de code. En dat vind ik
eigenlijk niet juist.’
‘De president-commissaris
moet het toezicht strak
ontwikkelen. Hij moet er
meer tijd aan besteden,
hij moet er vaker zijn, hij
moet zich diepgaander
voorbereiden op grote
beslissingen en hij moet
naar analisten luisteren.’
‘Soft controls en de tone
at the top horen bij
de aandachtsgebieden
die een commissaris
moet bestrijken. Het is
logisch dat je kijkt naar
bedrijfscultuur, diversiteit
en dergelijke, omdat die
dingen complementair zijn
aan de harde governance.’
Jeroen van der Veer
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‘De wereld verandert te
snel. Het heeft geen zin om
dat in wetgeving te willen
vangen. Dat leidt alleen
maar tot juridificering. En
juridificering leidt in het
algemeen tot complicaties
en kosten die je niet zou
moeten willen maken.’
‘De president-commissaris
is voor mij degene die
aanspreekbaar is op de
samenstelling van zijn
board en de expertise
die daarin wordt
vertegenwoordigd. Gaat
ons dat behoeden voor de
volgende bankencrisis?
Absoluut niet.’
‘Een code moet je
handhaven, en eens in de
zoveel tijd aanpassen als
dat nodig is.’

‘Codes hebben feedback
nodig, willen ze
functioneren. En misschien
moet je voor bepaalde
zaken sancties in de
wet opnemen. Je praat
toch over toezicht op
kapitaalmarkten, daar
hoort zorgvuldigheid bij en
dus ook afdwingbaarheid.’
‘Sinds 1 januari is in
Nederland de onetierboard toegestaan.
Maar ik voel me beter
bij duidelijk gescheiden
rollen. Je weet dan wat de
verantwoordelijkheden over
en weer zijn en hoe je kunt
sturen.’
‘Dat bestuurders en
commissarissen zich
door de code intensiever
bezighouden met de
zachtere aspecten van het
toezicht, is een goede zaak.’

Hans Wijers
Rinse de Jong
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Interview door Peter Bommel

‘Codes worden
een beetje volgens

de smaak van de dag
gemaakt’
Jeroen van der Veer

“Codes zijn beter dan wetgeving.” De voormalig Shell-topman Jeroen
van der Veer is stellig in zijn mening. “Wetgeving is statisch; codes zijn
makkelijker bij te stellen. Tijden veranderen, en om de paar jaar moet je
nieuwe inzichten in je code verwerken.” Maar Van der Veer waarschuwt
ook voor steeds verder uitdijende codes. “Nederland bouwt altijd van die
dijkhuisjes met een serre en een verdieping erop, en een schutting en een
schuurtje erachter, en nog een carport voor de auto die dan scheef op de
dijk staat. Dat moet je niet doen. Je moet de zaak regelmatig grondig
saneren.”
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Het bekrachtigen van codes door wetgeving is volgens
Van der Veer onnodig, maar ook irrelevant. “De regel is:
comply or explain. In de praktijk hebben institutionele
beleggers vaak kritiek op dat uitleggen. Die zeggen:
het zal allemaal wel, maar past u maar gewoon toe.
Uitleggen zien veel institutionele beleggers als een
ongewenste afwijking van de code. En dat vind ik
eigenlijk niet juist, want daarmee creëer je een soort
eenheidsworst. Volgens mij voldoe je ook aan de code
als je uitlegt waarom je die voor een deel niet toepast.
Als aandeelhouder kun je die afweging al dan niet
aanvaarden, maar waar het om gaat is dat de uitleg ook
onderdeel is van de code. Maar in de praktijk heb je in
feite maar één keuze. Het niet toepassen van een code
wordt toch gezien als niet netjes.”

‘De president-commissaris moet
op werkbezoek. En dan niet waar
het mooi weer is, maar waar de
problemen zijn.’
Die stipte naleving van codes kan nadelige gevolgen
hebben, denkt Van der Veer. “Codes worden een beetje
volgens de smaak van de dag gemaakt. De raad van
commissarissen moet dan worden samengesteld volgens
bepaalde richtlijnen, en dat kan betekenen dat er op een
gegeven moment te weinig mensen in zitten met kennis
van zaken van de bedrijfstak. Dat is niet de schuld van
de code, maar van de inhoudelijke bepalingen die onder
druk van die code tot stand zijn gekomen. Dat is wel een
zorg.”
Het is daarom beter om codes regelmatig tegen het
licht te houden, vindt Van der Veer. “Je hoeft ze niet
permanent te monitoren, maar je moet eens in de vijf of
zeven jaar kijken wat er uit kan, wat er gecombineerd kan
worden en wat er misschien nog ontbreekt.”
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Gezond verstand
Er zijn natuurlijk ook sectoren zonder aandeelhouders.
Wat is daar de rol van codes? “Het toezicht werkt daar
anders. Bij een woningcorporatie heb je checks en
balances nodig voor de directie. De commissarissen
zorgen daarvoor, aan de hand van de toepasselijke
grondregels, en publiceren hun bevindingen. Normaliter
zijn de aandeelhouders de ‘Caesars’ die vervolgens
met de duimen omhoog of omlaag zitten. Ook als de
commissarissen in een raad van toezicht zitten moeten
ze gewoon die code toepassen. Je moet misschien
nog wel nagaan of ze voldoende kennis van zaken
hebben. Als je het soort financiële constructies ziet dat
sommige commissarissen zijn aangegaan, dan kun je
daar vraagtekens bij zetten. Het probleem is: wie had
dan zijn vingertje moeten opsteken? Dat had ook de
aandeelhouder kunnen zijn, maar die hebben ze niet.
Dus valt die taak toe aan de raad van toezicht, of aan de
toezichthouder als die er is.”
Zou die toezichthouder dan ook geen toets moeten
afnemen om de kwaliteit van de commissarissen te
waarborgen? “In het bank- en verzekeringswezen gaat
die toets bijzonder ver en is hij ook intensief. Maar met
gezond verstand kun je ook zien of er in een raad van
toezicht kennis is over de financiële huishouding. Daar
hoef je niet allemaal voor op examen te komen; je kijkt
gewoon in de cv’s van die mensen. Codes en toetsen
kunnen het gezond verstand nooit vervangen. Het is een
kwestie van de logische vragen stellen.”
De vraag is of de toezichthouder ook de kwaliteit van het
toezicht moet beoordelen. “Zoals DNB dat doet bij de
systeembanken? Daar vind ik het logisch dat de overheid
wil weten of commissarissen geschikt zijn om dat werk te
doen. Maar ik denk dat het ook logisch is dat een raad van
commissarissen zichzelf evalueert, en dat een presidentcommissaris individuele functioneringsgesprekken
heeft met iedere commissaris. Dat hoeft DNB niet nog
een keer te beoordelen. Bovendien krijg je een grijze
verantwoordelijkheid. Stel dat er iets fout gaat bij die
bank; wie heeft het dan gedaan? Dan moet je niet kunnen
verwijzen naar DNB die de commissarissen geschikt
heeft bevonden en toezicht heeft gehouden op de grote
beslissingen. Checks en balances zijn goed, maar een
systeem van check check check balance balance balance is
niet alleen duurder, maar ook slechter.”

Sterke president-commissaris
De discussie moet gaan over de hoeveel tijd die de
president-commissaris aan het bedrijf besteedt en wat
hij in die tijd doet, zegt Van der Veer. “Vroeger waren
de leden van de raad van bestuur collega’s, en was
de voorzitter de primus inter pares. Tegenwoordig
zijn dat allemaal ceo’s geworden. Die zijn de baas, en
zo gedragen ze zich ook. In die superstructuur heb je
dan meer checks en balances nodig. Tegenover een
sterke ceo moet de raad van commissarissen een sterke
president-commissaris zetten. Het is niet meer voldoende
als de commissarissen collegiaal bij elkaar zitten.”
De taak van de voorzitter wordt zwaarder, aldus Van der
Veer. “De president-commissaris moet het toezicht strak
ontwikkelen. Hij moet er meer tijd aan besteden, hij moet
er vaker zijn, hij moet zich diepgaander voorbereiden op
grote beslissingen en hij moet naar analisten luisteren.
Van dat laatste wordt een aantal ceo’s in Nederland
ongelukkig, maar dat moet dan maar. En last but not

least: hij moet op werkbezoek. En dan niet waar het
mooi weer is, maar waar de problemen zijn.”
Dat geldt overigens voor alle commissarissen, benadrukt
Van der Veer. “Ze moeten zich allemaal goed inwerken,
en op de hoogte zijn van het wel en wee van de
bedrijfstak. De tijd dat commissarissen generalisten
waren die rustig konden kijken hoe Unilever ijsjes
verkocht of hoe ING bankierde is definitief voorbij.”
Werkzaamheden slim indelen
Een commissaris houdt zich bezig met toezicht, inzicht
en (de)selectie, volgens Van der Veer. “Dat is wat je
moet doen. En toezicht is het belangrijkste van die
drie.” Soft controls en de tone at the top horen bij de
aandachtsgebieden die een commissaris moet bestrijken.
“Het is logisch dat je kijkt naar bedrijfscultuur, diversiteit
en dergelijke, omdat die dingen complementair zijn aan
de harde governance.”
Maar een president-commissaris moet meer in z’n
mars hebben. “Het is bijvoorbeeld belangrijk hoe
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je vergaderingen leidt. Dat kun je niet in een code
voorschrijven. Iedereen heeft daar zijn eigen systeem
voor. Je moet onderwerpen over het jaar spreiden en niet
elke vergadering alles willen behandelen, van strategie
tot evaluatie. Verder is het verstandig dat de presidentcommissaris als laatste zijn mening geeft. Anders wordt
het voor de andere commissarissen te makkelijk.”

verlengen moet je daar heel goede redenen voor hebben.
Maar een leeftijdsgrens vind ik niet logisch. Ik vind wel
dat je een harde toets moet hebben die moet uitwijzen
of iemand nog fit is, up to date genoeg en zijn huiswerk
maakt.”

Het spreekt voor Van der Veer vanzelf dat commissarissen
ook met de accountant overleggen. “De bevindingen
van de accountant doen ertoe. Als je wilt dat hij open
is, dan laat je hem de managementletter aanbieden aan
de directie, de commissarissen of beide. Al zijn niet alle
aandeelhouders daar blij mee; die hebben liever dat je de
managementletter publiceert.
Hoe dan ook moet een auditcommissie met de
accountant om de tafel kunnen zitten zonder de directie
erbij. Eigenlijk moet je elk kwartaal zo’n besloten sessie
houden, of dat nu achteraf of vooraf is. Zelf wil ik als
president-commissaris de lead accountant ten minste een
keer per jaar zien, en dan liefst in december of januari.
Ook daarbuiten moet de accountant makkelijk toegang
hebben tot de ceo en tot de president-commissaris.”

Drs. ir. Jeroen van der Veer (1947) studeerde
werktuigbouwkunde in Delft en economie in
Rotterdam. In 1971 trad hij in dienst bij Shell.
Via diverse functies in Nederland, Curaçao en
Engeland klom hij op tot manager Corporate
Planning, manager van de Pernisraffinaderij te
Rotterdam, regiocoördinator voor Afrika en
liaison officer voor Canada. Van 1992 tot 1995
was Van der Veer managing director van Shell
Nederland; daarna werd hij president en chief
executive van Shell Chemicals USA en managing
director van de Shell Group. Van 2000 tot
2004 was Van der Veer president-directeur van
Koninklijke Shell en vice-chairman van de Shell
Group. Daarna was hij tot 2009 ceo van Shell.
Momenteel is Van der Veer presidentcommissaris bij ING Groep en Philips. Tot en
met mei 2013 is hij nog non-executive director
van Shell. Daarnaast bekleedt Van der Veer
functies bij het Concertgebouw, het Nationale
Toneel, het Openluchtmuseum en het Platform
Bètatechniek.

Kleine, effectieve RvC
Wat de codes van de toekomst betreft, hoopt Van der
Veer dat die het werk van de commissarissen zullen
ondersteunen. “Voor raden van commissarissen heb ik
nog wel een wensenlijstje. Ik verwacht dat de behoefte
groeit aan mensen die de bedrijfstak kennen, en dat er
minder generalisten zullen zijn. Verder denk ik dat kleine
RvC’s effectiever zijn dan grote, omdat mensen dan
eerder hun verantwoordelijkheid nemen. Dat staat haaks
op het gegeven dat er steeds meer commissies worden
gevormd, maar ik denk dat een raad van zeven tot tien
commissarissen, inclusief de voorzitter, voldoende is voor
de meeste bedrijven.
Als je internationale mensen aan boord wilt houden
zullen we ook meer ervaring moeten opdoen met
boardmeetings per telefoon of via videosystemen.
Dat vergt wel weer specifieke skills van de presidentcommissaris. Die moet zo’n vergadering strakker leiden
dan normaal, anders wordt het een inefficiënt geheel.”
De zittingstermijnen mogen van Van der Veer ook beter
worden geregeld. “Ik denk dat drie termijnen van drie
jaar ideaal is. Als je die periode van negen jaar nog wilt
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‘De tijd dat commissarissen
generalisten waren die rustig
konden kijken hoe Unilever ijsjes
verkocht of hoe ING bankierde is
definitief voorbij.’
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Interview door Pieter Peerlings

‘Als er tegenwoordig
ook maar even
significante twijfel is
over een commissaris, dan is
hij weg’
Hans Wijers

Als het gaat over de effectiviteit van governancecodes
kan oud-bestuurder en commissaris Hans Wijers putten
uit internationale ervaring. “Het nut van codes is dat
ze elk bedrijf dwingen om zichzelf bij tijd en wijle te
evalueren.” Ook de beperkingen van codes zijn veelzeggend,
denkt Wijers. “De corporate-governancecode is geen
managementhandboek. De code is tot stand gekomen
omdat er regulering nodig was voor het verkeer tussen
bedrijven en aandeelhouders. De afspraken die zijn gemaakt
gaan daarover. Het was nooit de bedoeling om precies te
vertellen wat je als goed geleid bedrijf moet doen.”
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Wijers hecht aan de vrijwilligheid en de flexibiliteit van
de code. Hij is er absoluut niet voor om er wetgeving
van te maken. “Er bestaat toch al een onbedwingbare
neiging om dat te doen, met alle ongelukken van dien.
Bij die code zie je nu juist dat bedrijven het grootste
deel van de aanbevelingen keurig naleven, en dat ze het
goed uitleggen als ze dat niet doen. Je moet dingen pas
vastleggen in een wet als daar grote publieke belangen
mee zijn gediend. En lang niet alles wat in de codes staat
is van evident publiek belang.
Natuurlijk kunnen er altijd dingen beter. Maar de wereld
verandert te snel. Het heeft geen zin om dat in wetgeving
te willen vangen. Dat leidt alleen maar tot juridificering.
En juridificering leidt in het algemeen tot complicaties en
kosten die je niet zou moeten willen maken.”

‘Accountants zijn er uiteindelijk
om een al dan niet goedkeurende
verklaring te geven over de
jaarrekening, en een oordeel te
geven over de administratieve
organisatie. Dat is de core business.’
Governance als element
Het afschaffen van de codes, om alles over te laten aan
bedrijven zelf, heeft evenmin Wijers’ voorkeur. “Het is
goed om regelmatig stil te staan bij de vraag of je alles
nog goed doet. De voorschriften van de code dwingen
je daartoe. En omdat een code een tijd meegaat geef je
ook de gewenning een kans. Veel dingen die in de tijd
van Tabaksblat nog als ongemakkelijk werden ervaren
zijn inmiddels doodgewoon geworden. Een code moet
je handhaven, en eens in de zoveel tijd aanpassen als dat
nodig is.”
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Een kanttekening wil Wijers nog wel kwijt:
“Monitoringcommissies zijn vaak pas tevreden als ze weer
wat nieuws aan de code hebben toegevoegd. Daar moet
je voor uitkijken. Vergeleken met de Combined Code is
de Nederlandse code veel uitgebreider en gedetailleerder.
Dat helpt allemaal niet. Een dichtgetimmerde code is
geen garantie voor succes.”
Conditionerend effect
Toch is het goed dat een code zekere normen en
waarden weerspiegelt, vindt Wijers. “Zo’n code heeft
in zekere zin een conditionerend effect op gedrag.
Daarmee zeg je dat je graag wilt dat mensen iets doen,
en je dwingt ze om expliciet te zijn over het naleven van
die code. En door daar expliciet over te zijn dwing je
mensen erover na te denken, met elkaar in debat te gaan
en verantwoording af te leggen aan de samenleving. Ik
vind dat een goed principe. Wetgeving werkt minder
goed, omdat bedrijven zo divers zijn dat er situaties
kunnen zijn waarbij je zegt: ‘Sorry, maar dat is niet op ons
van toepassing’. Dan kun je uitleggen waarom dat niet
van toepassing is, en dan kunnen aandeelhouders dat
accepteren of niet.”
Geen handboek commissaris
De code is niet het ‘handboek management’, maar
ook niet het ‘handboek commissaris’, zegt Wijers.
“Commissarissen vervullen een heleboel rollen waar
de code niet aan raakt. De RvC doet veel meer dan
toezichthouden. Commissarissen zijn betrokken bij
advies, bij benoemingskwesties; dat zijn vrij ingrijpende
processen.”
Ook op het vlak van de strategie spelen commissarissen
een rol, al hoort het initiatief bij de executives te liggen.
“Een ceo en zijn team zijn geen knip voor hun neus
waard als zij niet in eerste instantie zelf met voorstellen
komen voor de strategie van de onderneming. Maar
ze zijn ook geen knip voor de neus waard als ze geen
gebruik maken van de ervaring en de kennis van hun
commissarissen. Wat cruciaal is voor commissarissen is
dat ze de strategie ook snappen. Als je een strategie niet
snapt, als je niet weet waar de waardedrijvers zitten, dan
is het ook heel moeilijk om goed toezicht te houden.

Dan kom je in de verleiding om je met álles te bemoeien,
en dat is niet de bedoeling. Commissarissen houden
toezicht op de hoofdlijnen van het beleid en op de
ontwikkeling van de cultuur van de organisatie. Ze
moeten niet gaan meebesturen. Commissarissen
besteden in de Nederlandse verhoudingen vaak maar een
tiende van hun tijd aan het bedrijf terwijl de executives er
dag en nacht mee bezig zijn, en dat vaak al heel lang.”
Bedrijfje spelen
Wat is er misgegaan bij de semipublieke sector? Heeft
het toezicht daar gefaald? “Ik heb de indruk dat mensen
daar bedrijfje zijn gaan spelen. In het bedrijfsleven
werkt het terugkoppelingsmechanisme van de markt
veel sneller dan in de publieke sector. Als daar dingen
fout gaan merk je het dus pas veel later. In elk geval
is er een tijd met verkeerde concepten gewerkt. Als je
ziet hoe het schaaldenken uit zijn context is gehaald,
dan is er blijkbaar niet goed nagedacht over waar het
nou echt om gaat bij scholen of andere professionele
organisaties. Het is een complex probleem dat vanuit
de politiek is aangestuurd, laten we wel zijn. Inmiddels
is er veel verwarring en grote schade ontstaan. Maar
met codes heeft dat weinig te maken. Een code regelt
niet of je wel of niet in een nieuw hoofkantoor moet
investeren. Een code zegt niet op welke schaal je moet
opereren en hoe je moet begrijpen wat je klanten wel of
niet van je verwachten. Om dat te beoordelen moet je
snappen waar de organisatie in essentie om draait. Dat

is niet begrepen door mensen die globale concepten uit
het bedrijfsleven zijn gaan toepassen in organisaties die
primair door professionals gestuurd moeten worden.
Je ziet dat in ziekenhuizen, in het onderwijs en in meer
sectoren.”
De volgende bankencrisis
Het is niet eenvoudig om zulke missers te voorkomen.
Het toetsen van commissarissen door DNB is niet
automatisch het antwoord, zegt Wijers. “Het roept
natuurlijk meteen de bekende vraag op: wie toetst
de toetsers? En wat is het profiel van een goede
commissaris? Moet je allemaal halve accountants en
voormalige investment bankers hebben om een bank te
besturen en er toezicht op te houden, of heb je ook wat
aan iemand die nog nooit een bank van binnen heeft
gezien, maar die heel succesvol is geweest in de retail?
Dat lijkt me wel, althans als je in retail banking zit. En
is het ook niet nuttig om bijvoorbeeld een jurist bij je
commissarissen te hebben? Die snapt tenminste wat er
allemaal gebeurt in de regelgeving van een sector.
Door die toetsen haal je een stuk verantwoordelijkheid
weg bij de president-commissaris van een onderneming.
En de president-commissaris is voor mij degene die
aanspreekbaar is op de samenstelling van zijn board
en de expertise die daarin wordt vertegenwoordigd.
Gaat ons dat behoeden voor de volgende bankencrisis?
Absoluut niet. Bankencrises zijn er elke twintig, dertig
jaar. Dat weten we gewoon.”
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Niet toetsen, tenzij
De kwaliteit van commissarissen bij beursgenoteerde
bedrijven kan volgens Wijers niet door de
toezichthouder worden gecontroleerd. “Dat zou
weer een nieuwe, niet-effectieve laag regelgeving
zijn. Ik laat dat uiteindelijk liever beoordelen door de
aandeelhouders. Commissarissen worden benoemd op
aandeelhoudersvergaderingen. Als een voordracht de
aandeelhouders niet bevalt, dan hoeven ze er niet mee in
te stemmen.”
Ook hier reageert de markt snel, en worden eventuele
fouten sneller hersteld, denkt Wijers. “Bij Shell word je
niet om de vier jaar herbenoemd, maar elk jaar. Als er
tegenwoordig ook maar even significante twijfel is over
een commissaris, dan is hij weg. Ik zou dat zeker niet via
de AFM laten doen. Dat kunnen ze niet, en het maakt de
AFM nog groter.”
Accountants doen er goed aan op gepaste afstand te
blijven van de naleving van de code, denkt Wijers. “Ik zou
daar als accountant niet snel een formele rol claimen. Als
je verantwoordelijkheden gaat mengen word je namelijk
ook medeverantwoordelijk. In het informele verkeer is
er een band tussen de senior accountant, de ceo en de
chairman van de board. Als die gesprekken in een goede
sfeer plaatsvinden en er vertrouwen en openheid is,
dan kan het heel goed zijn dat een accountant op basis
van zijn werk een aantal observaties inbrengt over de
manier waarop dingen lopen. Dat kan overigens breder
gaan dan de code en de governance. Dat is prima.
Maar accountants zijn er uiteindelijk om een al dan niet
goedkeurende verklaring te geven over de jaarrekening,
en een oordeel te geven over de administratieve
organisatie. Dat is de core business, en ik zou daar niet te
veel buiten gaan.”
Leuk leven
Wijers vervult een aantal commissariaten, die hij bewust
uitzoekt. “Mijn meest recente commissariaat is bij een
internationaal opererende organisatie in Engeland
(GlaxoSmithKline, red.). Dat wilde ik graag , ook omdat
de governancestructuur daar weer net anders is. En
in Londen komen sowieso veel interessante dingen
samen op het gebied van bestuur en internationaal
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ondernemen. Ik voel me het meest thuis bij de industriële
sector, of misschien de dienstensector. Ik heb moeite
om de balans van financiële instellingen te snappen.
Binnen die grenzen probeer ik een mandje te maken van
uiteenlopen sectoren, en goed geleide bedrijven met
goed potentieel. Niemand gaat bij voorkeur in een bedrijf
zitten dat diep in de ellende zit.
Afwisseling houdt je scherp en vers. De werelden van
Heineken, Shell, Ajax en Natuurmonumenten zijn allemaal
heel anders en dat maakt het leven leuk.”

Dr. Hans Wijers (1951) studeerde economie
in Groningen, werd docent aan de Erasmus
Universiteit te Rotterdam en behaalde daar in
1982 ook zijn doctoraat. Van 1982 tot 1984
werkte hij als ambtenaar bij de ministeries van
Sociale Zaken en Economische Zaken. Van
1983 tot 1994 was hij (managing) partner
bij verschillende strategische adviesbureaus,
waaronder de Boston Consulting Group (BCG).
In 1994 werd Wijers benoemd als minister
van Economische Zaken, waarna hij in 1999
terugkeerde als senior partner bij de BCG. In
2002 werd hij lid van de raad van bestuur bij
AkzoNobel; van 2003 tot 2012 vervulde hij daar
de functie van ceo.
Tegenwoordig is Wijers deputy chairman bij
Shell, voorzitter van Natuurmonumenten en
Ajax, non-executive director bij GlaxoSmithKline,
commissaris bij Heineken en het Concertgebouw
en vice-voorzitter van het bestuur van de Young
Pianist Foundation.

‘Aan wetgeving moet je eigenlijk
alleen maar denken als daar
een evident publiek belang mee
gediend is. Lang niet alles wat
in de codes staat is van evident
publiek belang.’
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Interview door Peter Bommel

‘Je moet
voorkomen dat
commissarissen
hun werk op routine
gaan doen’
Rinse de Jong

Toezichthouders hebben een referentiekader nodig, en wat Rinse de
Jong betreft is de corporate-governancecode het raamwerk waarbinnen
bestuurders en commissarissen zorgvuldig kunnen handelen. Het is
belangrijk dat ze daarbij niet bekneld raken door regelgeving. Natuurlijk
wordt er kritiek geleverd op de governancecode, en die is deels ook
terecht. Maar De Jong voelt er niets voor om de code in bepaalde
sectoren dan maar op te heffen. “Het feit dat de meeste mensen zich aan
de maximumsnelheid houden, wil toch ook niet zeggen dat je de wet
kunt afschaffen?”
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Een van de bedenkingen die tegen codes worden
ingebracht, is dat ze zouden leiden tot minder
ondernemerschap en meer juridisering. De Jong ziet
dat genuanceerder. “Dat ligt meer aan mensen zelf.
Toezichthouders die op een gegeven moment alleen nog
maar vinkjes zetten, zijn geen goede toezichthouders.
Als je dat ziet gebeuren, kun je beter elke vier jaar
rouleren en nieuwe mensen binnenhalen. Het zou ook
moeten blijken uit de zelfevaluatie van de raad van
commissarissen of de raad van toezicht.”
Er zit wel een risico aan de vrijblijvendheid van codes,
denkt De Jong. “Codes hebben feedback nodig, willen ze
functioneren. En misschien moet je voor bepaalde zaken
sancties in de wet opnemen. Je praat toch over toezicht
op kapitaalmarkten, daar hoort zorgvuldigheid bij en
dus ook afdwingbaarheid. Nu is het principe: comply or
explain.
De code is nog vrij recent, dus er is ook aandacht voor.
Op een gegeven moment zou het besef wat kunnen
wegzakken. Dat zou verkeerd zijn. Wat mij betreft is de
code de bodem onder het geheel. Er staan grote publieke
belangen op het spel, en mensen investeren in bedrijven
en structuren. Er moet dus een minimum raamwerk
zijn. Als toezichthouder moet je een kader hebben
waarbinnen een organisatie moet opereren.”

Tijdig rouleren
De code geeft richting aan het toezicht. Zeker in de
semipublieke sector kan dat nuttig zijn, denkt De Jong.
“De problemen in de semipublieke sector hebben wellicht
te maken met het feit dat de kwaliteit van het toezicht
wat achterloopt. Het zijn altijd min of meer beschutte
sectoren geweest. Als je de pech hebt dat daar een heel
sterke man zit die vindt dat hij de wereld ongeveer heeft
uitgevonden, en die ook nog zichtbaar succes heeft, wie
ben jij dan om tegen te sputteren? Dat zijn factoren die
elkaar versterken, en die vervelende gevolgen kunnen
hebben.”
Er is een remedie tegen zonnekoningengedrag, zegt
De Jong, “Het helpt als bestuurders maximaal acht jaar
mogen blijven. Bij Essent heb ik bijna acht jaar in de
raad van bestuur gezeten, en het laatste half jaar had ik
het idee dat ik er ook niet langer moest wíllen zitten. Je
gaat dingen normaal vinden, je verliest perspectief. Ik
ben daarom voorstander van twee contracten van vier
jaar. Met een herbenoemingsprocedure houd je mensen
scherp, als de toezichthouders hun werk tenminste
goed doen. Ook voor commissarissen vind ik twee
keer vier jaar de beste optie. Je moet voorkomen dat
commissarissen hun werk op routine gaan doen.”
Juridische vormen
Moeten codes, bijvoorbeeld in semipublieke sectoren,
niet worden aangepast aan stakeholders? “De vraag is:
waar wil je met de semipublieke sector naartoe? Een
paar jaar geleden ging het vooral over privatiseren en
marktdenken; de overheid was een soort financier op
afstand. Je moet goed nadenken over juridische vormen.
Stichtingen zijn eigenlijk ondingen. Je hebt daar geen
controle. Het is moeilijk om mensen in een stichting
zodanig te laten functioneren dat ze ook verantwoording
afleggen. Misschien moet je zeggen dat een stichting
zich niet mag bezighouden met exploitatie, bedrijfsmatig
werken, marktcontacten, financiering en dergelijke. Daar
moet je andere vormen voor kiezen.”
Inhoudelijke beoordeling
Commissarissen zelf worden ook kritischer bekeken,
weet De Jong. “Ik heb verhalen gehoord over het
toetsen van toezichthouders, door mensen die bij
een commissarissenvergadering komen zitten om je
lichaamstaal te analyseren. Ik weet niet of ik daar nou
zo’n voorstander van ben. Ik weet ook niet of je wel een
toets moet opleggen.
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Als je een raad van toezicht samenstelt, heb je een
profiel met een aantal aspecten, zoals kennis en ervaring
in de branche. Er zijn niet zo veel mensen die echt
verstand hebben van wat een specifiek bedrijf doet,
en je wilt mensen met een goede reputatie. Moet je
die een toets gaan afnemen? Het gaat fout als je alleen
maar bekende namen neemt, zonder te kijken naar hun
achtergrond. Het is vereist dat je een serieus profiel
opzet en daarnaar handelt. Een extra toets is dan niet
nodig. Het is wel belangrijk dat de personen in een raad
van commissarissen bij elkaar passen, maar als iemand
inhoudelijk kritisch is op basis van ervaring, is dat alleen
maar goed.”

Tone at the top
Dat bestuurders en commissarissen zich door de code
intensiever bezighouden met de zachtere aspecten van
het toezicht, is volgens De Jong een goede zaak. “Er
is meer aandacht voor de tone at the top en voor soft
controls. Ik heb onlangs nog twee sessies gehad met
een raad van bestuur over cultuur, over de omgang
met elkaar en over interne governance. Ook met de
auditcommissie bij één van mijn commissariaten hebben
we met bestuurders en de externe accountant een sessie
gehad over tone at the top. Het idee erachter was om
mensen even uit de dagelijkse routine te halen. Dat werkt
wel.”

Toezichthouders zouden een meer inhoudelijke rol
kunnen vervullen bij de benoeming van commissarissen.
De Jong: “Zij zouden van tevoren naar het profiel kunnen
kijken. Ze zouden ook kunnen meewegen wie er in de
raad zitten en welke competenties er nog ontbreken.
Dan heb je geen sessies nodig met net afgestudeerde
psychologen. Je kunt er intelligenter mee omgaan, door
eisen te stellen aan het zoekproces.”

Grenzen aan bredere scope
De Jong is minder te spreken over het idee om ook van
accountants een bredere scope te verwachten. “Ik zie het
aankomen dat accountants, naast een controleverklaring
bij de jaarrekening, oordelen moeten gaan geven over
het jaarverslag, toekomstparagrafen en strategie. Dat
kun je toch niet vragen? Oordelen over internal controls
vind ik nog wat anders. Dat zou een accountant in de
managementletter kunnen doen. Daar moet je het als
raad van commissarissen en auditcommissie tenslotte van
hebben: dat is het minimum dat je moet weten. Maar
verder gaan is moeilijk.
Als het gaat om risicorapportering kun je rapporteren
over het proces en over de inhoud. Voor een accountant
is het heel lastig iets over de inhoud te zeggen. Je weet
er immers nooit zo veel van als mensen die er de hele
dag mee bezig zijn. Je kunt wel iets over het proces
rapporteren. Maar dat is een formele invalshoek, die niet
altijd iets zegt over de praktijk.
En hoe zinvol is het om elk jaar de top vijf van risico’s in je
jaarverslag te zetten? Bij bedrijven met een beursnotering
zouden analisten dat moeten doen. Zij spelen een rol bij
de allocatie van kapitaal en bij aanbevelingen. Dat kan
een accountant toch niet zeggen? Ik denk dat het moeilijk
is om objectief vast te stellen of je al dan niet goed met
je risico’s omgaat. Ondernemen is risico nemen. Zoals
Nout Wellink recent zei: elke idioot kan een veilige bank
oprichten. Maar of die bank dan ook geld verdient? Er
bestaat een discrepantie tussen het huidige beeld van de
accountant en de realiteit. Maar dat wordt er niet beter
op als je de accountant iets over risico’s laat roepen. Als
je die kant opgaat, moet je als wetgever bepalen dat
elk jaarverslag een risicohoofdstuk hoort te hebben, dat
zo-en-zo moet worden ingericht. Dan kun je bijvoorbeeld
zeggen dat alle zaken erin moeten staan die, als ze echt

‘Het feit dat de meeste mensen
zich aan de maximumsnelheid
houden, wil toch ook niet zeggen
dat je de wet kunt afschaffen?’
Gescheiden rollen
Om het toezicht te verbeteren kunnen de
verantwoordelijkheden van bestuurders en
commissarissen het best gescheiden zijn, vindt
De Jong. “Sinds 1 januari is in Nederland de
one-tierboard toegestaan. Maar ik voel me beter
bij duidelijk gescheiden rollen. Je weet dan wat de
verantwoordelijkheden over en weer zijn en hoe je kunt
sturen. Het lijkt me moeilijk als je met zijn allen in één
board zit met hetzelfde besluitvormingsproces, en jij weet
drie keer zo veel als ik. Ik vind het best dat de wettelijke
mogelijkheid er is, maar het is wel een innovatie waar ik
niet op zat te wachten.”
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‘Ik heb verhalen gehoord over
het toetsen van toezichthouders,
door mensen die bij een
commissarissenvergadering komen
zitten om je lichaamstaal te
analyseren.’

fout gaan, een impact hebben op meer dan 10% van het
vermogen of het resultaat.”
Het werk dat accountants doen is voor De Jong al
belangrijk genoeg. “Ik weiger dan ook om accountants
te budgetteren. Maar je ziet het wel gebeuren. Als lid
van de auditcomissie is de accountant je belangrijkste
vriend: die ga ik toch niet zijn armen en benen afsnijden?
Het geeft veel comfort in de auditcommissie als je
een vennoot hebt die een realistische beloning krijgt
om zijn werk goed te kunnen doen. Accountants
en commissarissen hebben een soort natuurlijk
bondgenootschap. Daar moet je niet op bezuinigen.”
Stappen achteruit
Wat de toekomst betreft ziet De Jong een code voor zich
die de vrijheid van bedrijven niet te zeer beperkt. “Als
het aan mij ligt bestaat de corporate-governancecode in
2020 nog. Ik vrees wel dat het steeds formeler wordt, en
dat we steeds meer gaan werken met lijstjes en checkjes
en vinkjes. Dan loop je het gevaar dat je, net als bij
sommige jaarrekeningen, door de bomen het bos niet
meer ziet. Ik hoop dat we verstandig genoeg zijn om af
en toe een paar stappen achteruit te zetten en te zeggen:
‘Er staat een bos’.”
Het beantwoorden van uitgebreide vragenlijsten kost
in de ogen van De Jong te veel tijd, en gaat bovendien

aan de kern voorbij. “Ik denk dat je met zoiets als IFRS
uiteindelijk goed gedocumenteerd failliet kunt gaan.
Omdat je niet meer kunt zien of je nu eigenlijk een goed
gevoel kunt hebben bij een bedrijf, of ze winst maken en
of dat wel goed in de jaarrekening staat.”

Rinse de Jong (1948) werkte tijdens zijn
opleiding tot registeraccountant bij verschillende
accountantsorganisaties. Tussen 1978 en 1992
bekleedde hij diverse managementfuncties bij
Elsevier, om in 1993 group treasurer en director
of corporate finance te worden bij Reed Elsevier
te Londen. In 1997 werd hij vice-president
finance en cfo bij ASM International. Vervolgens
was hij van 2002 tot 2010 cfo bij Essent.
Momenteel is De Jong commissaris, onder meer
bij Gasunie, USG People en Enexis Holding.
Verder is hij lid van de raad van toezicht van
het Waarborgfonds voor de Zorgsector en
bestuurslid van de Stichting Aandelenbeheer
BAM Groep.
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‘Eigenlijk zou je één
simpele five-pager moeten
hebben. En als je die hebt
gelezen, zou je de essentie
van corporate governance
te pakken moeten hebben.
Dan kun je het per
industrie nog nuanceren.
Nu is er een volstrekte
wildgroei.’
‘Het zou ook schelen als
codes internationaal zouden
gelden. Als aandeelhouder
ergert het me
dat in sommige landen
bepaalde principes met
voeten worden getreden,
terwijl we hier roomser zijn
dan de paus.’
‘In 2020 wordt
hoogstwaarschijnlijk een
specifiekere disclosure
vereist, in de context van
een integrated report.’
Angelien Kemna

60

‘Het wordt tijd dat de
politiek ziet dat er in
bepaalde sectoren echt
grote risico’s zitten;
die zouden we moeten
benoemen en aanpakken.
Ik hoop dat onderdelen
van de code uiteindelijk
wettelijk verankerd
worden, en dat er een
toezichthouder is die de
naleving daarvan goed voor
ogen kan houden.’
‘Codes zijn nog wat te
vrijblijvend als het gaat
over de geschiktheid
van bestuurders en
commissarissen.’
‘Er is een standaard die er
echt moet komen, en dat
is integrated reporting. Die
moet er in 2020 staan.’
Gerben Everts
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Interview door Caroline Zegers & Pieter Peerlings

‘Laten we zorgen
voor een Europees
level playing field’
Angelien Kemna

Over governancecodes heeft Angelien Kemna, chief investment
officer van APG, een duidelijke mening: ze moeten Europees,
helder en beknopt zijn. “Net zoals je in bedrijven een code of
conduct hebt, moet je ook een corporate-governancecode hebben.”
Kemna is ervan overtuigd dat de code bestaansrecht heeft. Er is
slechts één voorwaarde: “Eigenlijk zou je één simpele five-pager
moeten hebben. En als je die hebt gelezen, zou je de essentie van
corporate governance te pakken moeten hebben. Dan kun je het
per industrie nog nuanceren. Nu is er een volstrekte wildgroei.”
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‘Er is nu een wildgroei aan codes
in Nederland. Eigenlijk zou je één
simpele five-pager moeten hebben.’
Een corporate-governancecode moet zich vooral
beperken tot de hoofdzaken, aldus Kemna. “Er moet
vooral in staan hoe een bedrijf zich moet gedragen,
wat de principes zijn en hoe je geacht wordt om te
gaan met je stakeholders.” Zou zo’n code dan ook in
de wet verankerd moeten worden? “Daar zijn we erg
terughoudend in. Dat moet je alleen maar doen als iets
zo doodnormaal is dat je het eigenlijk niet eens meer in
de wet zou hoeven zetten, omdat iedereen het wel weet.
Maar zolang de uitwerking van de code nog gaande is –
en we leven in een turbulente tijd – zou ik het niet direct
in wetgeving willen vastleggen.”
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Effectief medicijn
Kemna is dan ook niet echt gelukkig met het wettelijk
regelen van gedragssturende elementen van de code.
“Neem bijvoorbeeld de 30%-regeling voor vrouwen. Ik
ben hier uiteindelijk voor, want ik ben wel voor meer
diversiteit in topfuncties. Maar tegelijkertijd vind ik het
een brevet van onvermogen om dat wettelijk voor te
moeten schrijven. Het is veel effectiever om het aantal
commissariaten per persoon te binden aan een maximum
van vijf. Dan komt er namelijk zoveel vraag naar nieuwe
commissarissen dat het ‘old boys network’ te klein blijkt
en er vanzelf naar andere resources wordt gekeken. Je
moet bij elke kwaal het medicijn zoeken dat het meest
effectief is. Dat is niet noodzakelijkerwijs wetgeving.”
Hogere druk
Intussen wordt er wel scherper gelet op de naleving van
codes, beseft Kemna. “Een code moet levend zijn, dat
is een vereiste. Er moet altijd ruimte zijn om op basis
van voortschrijdend inzicht een code aan te kunnen
passen. Ik heb bijvoorbeeld bij verschillende bedrijven
meegemaakt dat de regels over privébeleggingen
door medewerkers in de loop van de tijd werden
aangescherpt. Een goede zaak.”

Hetzelfde gaat op voor de governancecode. “Je moet
mee, en liever nog voorop lopen, om tegemoet te komen
aan de verwachtingen over hoe je met elkaar omgaat.
Daar moet je de code op aanpassen. De maatschappij
verandert, zeker als het gaat om de rol van de raad van
bestuur en de raad van commissarissen.”
De druk op commissarissen loopt ook merkbaar op, zegt
Kemna. “Het zou zomaar kunnen dat mensen straks
helemaal geen commissaris meer willen worden. Dat ze
zeggen: ‘De druk is zo enorm en het reputatierisico is
zo groot dat ik mijn nek niet ga uitsteken. Als het erop
aankomt heb ik niets te vertellen, maar ik ben overal
aansprakelijk voor’. Dat kan ertoe leiden dat mensen
die je zou willen hebben om commissariaten op zich te
nemen, daarvoor bedanken.”
Internationale aansluiting
Het zou ook schelen als codes internationaal zouden
gelden, vindt Kemna. “Als aandeelhouder ergert het me
dat in sommige landen, bijvoorbeeld Frankrijk, bepaalde
principes met voeten worden getreden, terwijl we hier
roomser zijn dan de paus. Waarom streven we niet
nadrukkelijk naar een internationale standaard waar we
ons ook in Brussel hard voor kunnen maken? Dit soort
zaken wordt in toenemende mate op Europees niveau
geregeld. We staan sterker, ook als aandeelhouders, als
we gaan voor international good governance.”
Kemna ziet duidelijke voordelen in een internationale
code. “Zo’n governancecode zou simpeler en universeler
zijn. En dan kun je altijd nog land- of sectorafhankelijke
aspecten apart opnemen. Onze sector is bijvoorbeeld
gebaat bij heel specifieke governance, maar bij
ziekenhuizen ligt het weer heel anders. Dat kun je dan
per land specificeren. Nu zie je mensen steeds vanuit hun
eigen industrie reageren: er is geen eenduidige structuur.
Dat wordt dan weer opgelost met extra toezicht, maar
daar moeten we mee uitkijken: als je toezicht op toezicht
op toezicht plaatst, is niemand meer verantwoordelijk.
We moeten een balans zien te vinden tussen wat je in
Nederland doet en wat er internationaal gebeurt. Laten
we dus proberen de reguleringen te stroomlijnen, zodat
we op Europees niveau een level playing field hebben.
Dan voorkom je problemen als buitenlandse kantoren
zich in Nederland vestigen. Betrokken aandeelhouders

kunnen een effectieve rol in de regulering van de markt
spelen.”
Zwakke plekken
Soms is het mogelijk een code te volgen, maar toch
het gewenste gedrag niet dichterbij te brengen. Kemna
haalt het voorbeeld aan van variabele beloningen. “Daar
geldt heel sterk: the devil is in the details. Laat mij een
variabele beloning zien en ik geef aan waar de zwakke
plekken zitten. Ik zie hoe accounting numbers kunnen
leiden tot ongewenst gedrag: het ligt aan de definiëring
ervan. Je moet begrijpen hoe gedrag door zulke getallen
kan worden beïnvloed. Een simpel voorbeeld. Ik kreeg
in het verleden eens een target waarvan gedacht werd:
dat is mooi, globaal gedacht en in accounting numbers
opgeschreven. Ik heb gezegd: “Die target accepteer
ik niet, want ik kan hem met 100% zekerheid halen.”
De gedachte achter de target was goed, maar de
formulering ervan bleek bij nadere bestudering duidelijke
loopholes te bevatten.
Kortom: in de definitieregel moet je het slechtste van
de mens voor ogen hebben en kijken hoe die regel te
manipuleren valt. Daar heb je mensen voor nodig die
verstand hebben van getallen en van het bedrijf, en die in
staat zijn om te beoordelen hoe het fout kan gaan. Een
variabele beloning is alleen effectief als het management
werkelijk snapt wat zoiets met mensen doet.”

‘Een variabele beloning is alleen
effectief als het management
werkelijk snapt wat zoiets met
mensen doet.’
De code in 2020
De situatie is dus niet ideaal, maar Kemna verwacht
wel dat die in de toekomst verbetert. “In 2020 zal
de governancecode nog steeds bestaan, maar is
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die waarschijnlijk aangepast aan maatschappelijke
ontwikkelingen. Wellicht zijn er leringen uit de crisis
in verwerkt en anticipeert de code op de toekomst.
Regelgeving is altijd achteraf kijken; het zou veel
krachtiger zijn om op situaties vooruit te lopen.”
Een code die niet moet uitmonden in regelgeving zou
meer het karakter krijgen van comply or explain, legt
Kemna uit. “De focus van de Europese Commissie ligt dit
jaar op het verbeteren van de disclosure rond corporate
governance. Er komt meer nadruk op de kwaliteit van
comply or explain. In 2020 wordt hoogstwaarschijnlijk
een specifiekere disclosure vereist, in de context van een
integrated report.
Comply or explain is een goed principe, maar het
‘explain’ is nu te marginaal, en als (groot)aandeelhouders
gaan wij dat niet meer accepteren. Dat is een mooi
onderwerp voor de five-pager, waarin ook onze rol
duidelijk is. Als aandeelhouders zouden wij ook graag
een stem hebben in remuneratierapporten. Brussel gaat
daar naar kijken, dus ook dat zal vast veranderd zijn in
2020. Uiteindelijk is het van belang dat de corporategovernancecode in 2020 Europees is afgestemd en dat
het in alle landen ongeveer hetzelfde werkt. Daar streven
wij naar.”
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Angelien Kemna (1957) is lid van de raad
van bestuur en chief investment officer
van APG. Voordat Kemna haar werk in de
beleggingsindustrie startte, doorliep zij een
academische carrière. Van 1988 tot 1991 was
zij verbonden aan de Erasmus Universiteit. Ze
promoveerde daar in 1988 op het terrein van
financiële en reële opties.
Tussen 1993 en 1999 was zij deeltijdhoogleraar
financiële markten aan de Universiteit Maastricht.
In diezelfde tijd vervulde ze diverse posities
bij de Robeco Groep. Van 2001 tot 2004 was
Kemna directeur beleggingen wereldwijd bij
ING Investment Management; van 2002 tot
2007 was ze bovendien ceo van ING Investment
Management Europe, waar ze verantwoordelijk
was voor meer dan 150 miljard euro aan
beleggingen.
Kemna bekleedt diverse toezichts- en
adviesposities. Zo is ze onder meer voorzitter van
de raad van commissarissen van Yellow and Blue,
een Nederlandse venture-capitalonderneming op
het terrein van duurzame energie. Zij was tevens
verbonden aan de Erasmus School of Economics
te Rotterdam, waar zij vanaf september 2007 tot
september 2011 deeltijdhoogleraar corporate
governance en financiële econometrie was.

‘Regelgeving is altijd achteraf
kijken. Het zou veel krachtiger
zijn om op situaties vooruit te
lopen.’
67

Interview door
Caroline Zegers &
Marco van der Vegte

‘Er is een
standaard die er
echt moet komen,

en dat is integrated reporting’
Gerben Everts
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“De governancecode is stap voor stap gegroeid”, zegt
Gerben Everts. Hij is AFM-bestuurder, maar spreekt
op persoonlijke titel. “Dat zie je in Europa, dat zie je in
Nederland. Eigenlijk is een code een prachtig middel.
Het is geen keurslijf, geen ‘one size fits all’. Je mag er van
afwijken, mits je dat keurig verklaart. Dat is de kracht
van de code.” Maar Everts denkt ook dat er nog veel moet
gebeuren: “Het wordt tijd dat de politiek ziet dat er in
bepaalde sectoren echt grote risico’s zitten; die zouden we
moeten benoemen en aanpakken. Ik hoop dat onderdelen
van de code uiteindelijk wettelijk verankerd worden, en dat
er een toezichthouder is die de naleving daarvan goed voor
ogen kan houden.”

Voor Everts is de corporate-governancecode iets
vanzelfsprekends. “Niet dat je te allen tijde een code
moet hebben. Sommige elementen moeten gewoon in
de wetgeving, andere elementen laat je liever over aan
zelfregulering. Maar ik denk dat de code voor Nederland
heel veel goeds heeft betekend. Ondernemingen voelen
er de druk van, ook omdat aandeelhouders meer te
zeggen hebben. Ondernemingen willen het daardoor
netjes doen en niet te veel afwijken.”
Maar je moet ook druk leggen op de aandeelhouder,
vindt Everts. “In Engeland hanteren ze de ‘stewardshipgedachte’ om codes te effectueren, en dat voegt een
belangrijke nieuwe dimensie toe. Een aandeelhouder
heeft in principe geen verplichtingen, maar hij doet
er goed aan om betrokkenheid te tonen bij de
ondernemingen waarin hij belegt. Dat kun je prachtig
in een code neerzetten. Maar niet alles past in codes.
Soms moet je gewoon een strikte wetgeving hebben,
bijvoorbeeld als het gaat om transparantie over
beloningen, of over de op lange termijn uit te keren
opties en aandelenbelangen.”
Kwaliteit verankeren
Over het algemeen zijn de Nederlandse codes goed
in balans, vindt Everts, al zou hij ze soms wat scherper

willen hebben: “Codes zijn nog wat te vrijblijvend als
het gaat over de geschiktheid van bestuurders en
commissarissen. Bij volkshuisvesting, zorg of onderwijs
zal ongetwijfeld het een en ander aan deskundigheid of
geschiktheid worden gevergd van het bestuur, maar dat
werkt in de praktijk niet. Daar moet je uiteindelijk doen
wat de AFM en DNB bijvoorbeeld doen bij het toezicht
op financiële instellingen. Zo zijn de commissarissen
getoetst bij de vier grote banken en de grote vier
verzekeraars. Dat was een behoorlijke exercitie, maar het
is wel heel zuiver gegaan. Het is de verantwoordelijkheid
van de AFM en DNB om toe te zien op het functioneren
van de financiële sector. De kwaliteit van commissarissen
moet wettelijk verankerd zijn. Het is een grote
verantwoordelijkheid: het gaat over het algemeen
over mensen die erg bekend zijn. Dan kun je je geen
lichtvaardigheid permitteren.”
Maar zegt een geschiktheidstoets genoeg over het
functioneren van een commissaris? “Zo’n toets is
een momentopname”, zegt Everts. “Er zal periodiek
gehertoetst moet worden. De toets richt zich natuurlijk
op de deskundigheid, de betrouwbaarheid van een
individu. Het zegt iets over diens antecedenten en over
zijn lerend vermogen als de antecedenten negatief zijn.
Het kan best zijn dat iemand op een zeker moment de
verkeerde besluiten heeft genomen of de verkeerde
keuzes heeft gemaakt. Maar als iemand klip en klaar
kan duiden hoe zoiets heeft kunnen gebeuren, en wat
hij heeft gedaan om de risico’s toch te mitigeren, dan is
het voor ons geen belemmering om iemand geschikt te
achten.”
Kritische blik
“De accountant hoeft wat mij betreft geen oordeel te
geven over het functioneren van de governance, maar
het is wel de ingang voor het bepalen van de eigen
werkzaamheden”, zegt Everts. “Bij een kwalitatief
mindere governance zul je additionele werkzaamheden
moeten doen. Bij een goede governance kun je meer
werken vanuit vertrouwen. Hopelijk is dat een extra
motivatie voor ondernemingen om hun governance ook
goed neer te zetten. Accountants kunnen die zuiverende
werking ook hebben, alleen al door er nadrukkelijker bij
stil te staan dan ze nu doen.”
Europese paraplu
Op nationaal niveau functioneert de corporategovernancecode goed, maar internationaal schort er nog
het een en ander.
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“Ik ben een groot voorstander van het Europese Actieplan
Corporate Governance. Het is goed om boven alles wat er
op nationaal niveau is een soort paraplu te houden en te
zeggen: ‘Hier zijn we het over eens’. Ik bedoel niet dat er
vanuit Europa moet worden voorgeschreven hoe bedrijven
en instellingen hier om moeten gaan met hun governance.
Daar ben ik ook niet bang voor. We lopen in Nederland,
samen met Engeland, voorop in de wijze waarop we de
codes hebben ontworpen.”
Wat zijn dan de voordelen van een Europese regeling?
“Dat zal voor Nederland niet betekenen dat we onze
code ineens moeten aanpassen. Maar het betekent
wel dat investeerders die vanuit Nederland opereren
en die in andere Europese lidstaten actief zijn, ervan
op aan kunnen dat overal wordt voldaan aan de
basisvoorwaarden voor goede governance. Dat is
juist van belang voor een land als Nederland, met
institutionele beleggers en pensioenfondsen die zeer
geïnteresseerd zijn in investeringen in het buitenland.
Er wordt iets heel summiers gebouwd bovenop de
nationale initiatieven. Dat is volgens mij de juiste
benadering. Het is ook goed voor de concurrentiekracht
van Nederland. Als er landen in je nabijheid zijn die
alles maar laten gebeuren, zonder enige waarborg dat
bepaalde belangen goed worden behartigd, dan heb je
een groot probleem.”

“Codes zijn nog wat te
vrijblijvend als het gaat over de
geschiktheid van bestuurders en
commissarissen.”
De kwaliteit van het ‘explain’
Ook in Europees verband zal comply or explain het
leidende principe blijven, denkt Everts. Maar wanneer
een bedrijf iets moet uitleggen, en hoe ver die uitleg dan
moet gaan, daar moet wel meer eenheid in komen. “De
kwaliteit van dat ‘explain’ verschilt nogal, niet alleen in
Nederland, maar zeker in Europees verband. Dat is een
punt van zorg. Ik denk dat je het aantal keren dat een
onderneming zijn toevlucht neemt tot ‘explain’ tot een
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minimum moet beperken. ‘Explain’ wil zeggen: grondig
nadenken over de vraag waarom je niet aan een bepaling
kunt voldoen. Je moet een valide argument hebben.”
Als je het goed aanpakt, denkt Everts, willen bedrijven
best meer vertellen. “We hebben hetzelfde gezien met
in-controlstatements. In het eerste jaar dat die verplicht
waren zocht iedereen zijn weg. Bepaalde ondernemingen
wilden best veel zeggen over hun modellen, en uitleggen
in hoeverre ze daadwerkelijk in control waren. Totdat de
monitoringcommissie destijds om pragmatische redenen
zei: ‘Focus je nu maar eerst op de financiële verslaggeving
en laat de rest vooralsnog maar open’. Dat is eigenlijk
jammer. Er was meer mogelijk en bedrijven wilden ook
meer. De code had echt als doel om meer informatie aan
het publiek te geven dan de enkele mededeling of je je
risico’s qua financiële verslaglegging op orde hebt.”
Principal agent
Openheid kan lastig zijn, erkent Everts. “Neem de
transparantie over beloning. Daar ontkom je niet aan, en
dat geldt ook voor de bestuurders van de AFM. Iedereen
leest mee, en er is altijd kritiek.
Bij het bestuur van een beursgenoteerde onderneming is
het principal-agent-dilemma altijd aan de orde. Hoeveel
krijgt de bestuurder betaald om zijn werk te doen in het
belang van de aandeelhouder of andere stakeholders?
Die transparantie moet er zijn, en het is het beste om
het simpel te houden. Bedenk niet allerlei prachtige
modellen. Zeker in dit tijdsgewricht kunnen mensen niet
meer zeggen: ‘Ik wil wel komen, maar alleen als ik zo veel
verdien, of alleen onder die voorwaarden’. Daarop kun je
antwoorden dat dat allemaal publiek inzichtelijk gemaakt
moet worden en dat je je dat als organisatie simpelweg
niet kunt permitteren. Dat is een goed argument. De
AFM gaat niet over de omvang van de beloning. Een
toezichthouder moet daar ook van afblijven; dat is een
kwestie van marktwerking. Maar ik vind wel dat je een
simpel beloningsmodel moet hebben, dat past bij de
sector anno 2013.”
Hiërarchie van codes
Al met al denkt Everts dat het huidige systeem de tand
des tijds wel zal kunnen weerstaan. “Ik hoop dat we
in 2020 nog steeds een goede code hebben die breed
gesteund wordt en die door periodieke toetsing in 2020
past. De code moet heel duidelijk zijn, maar ook levend
genoeg om nieuwe dingen in zich op te nemen. Zo’n
monitoringcommissie met een roulerend voorzitterschap
werkt goed.

‘Ik denk dat je het aantal keren
dat een onderneming zijn
toevlucht neemt tot ‘explain’ tot
een minimum moet beperken.’

Ik ben een groot voorstander van het model zoals we dat
hebben. Tegelijkertijd denk ik dat een aantal codes nu
wat vrijblijvend worden nageleefd. Het wordt tijd dat de
politiek ziet dat er in bepaalde sectoren echt grote risico’s
zitten; die zouden we moeten benoemen en aanpakken.
Ik hoop dat onderdelen van de code uiteindelijk wettelijk
verankerd worden, en dat er een toezichthouder is die de
naleving daarvan goed voor ogen kan houden.
Natuurlijk zijn er verschillende codes voor verschillende
sectoren. De AFM zou niet kunnen rapporteren op
basis van een code voor een woningcorporatie, en
andersom zou dat ook niet passen. Maar er zou een
zekere hiërarchie in codes moeten ontstaan, zodat je
als woningcorporatie niet meer hoeft te bedenken wat
de essentialia zijn van een goede governance van een
corporatie. Dat zou mijn insteek zijn voor 2020.”
Daarnaast valt er nog veel te verbeteren, denkt Everts.
“Bij de woningcorporaties zou het heel goed zijn als zo’n
sector eens zou kijken naar alle statutaire bepalingen
over benoemingen. Er is veel dood hout in statuten en
statutaire beperkingen, die het goed functioneren van de
governance belemmeren. Dat zal bij zorg en onderwijs
niet anders zijn. Ik verwacht dat toezichthouders het
als hun opdracht zien om de boel eens kritisch door te
lichten.”
Integrated reporting
Tegen die tijd zou Everts nog één andere wens vervuld
willen zien. “Er is een standaard die er echt moet komen,
en dat is integrated reporting. Die moet er in 2020
staan. Dat gaat gevolgen hebben voor de verankering
van de strategie, voor corporate governance, voor alle
duurzaamheidsfactoren en voor de manier waarop we

kapitaal gebruiken. Ook de corporate-governancecode
zal er een andere focus door krijgen. Integrated reporting
heeft verder implicaties voor IFRS, voor de rol van de
accountant en de scope van zijn audit.
De AFM staat daar heel positief tegenover. Dat is een
voorbeeld van onontgonnen terrein waar een code
zich prachtig voor leent. Het moet eerst aan de sector
worden overgelaten om er, in een samenspel tussen
aandeelhouders en onderneming, en in een latere fase
de controleurs, iets moois van te maken. De AFM zal niet
als toezichthouder meteen zeggen hoe het moet. Zoiets
heeft een aantal jaren nodig om uit te kristalliseren, maar
uiteindelijk moeten we komen tot iets waarvan iedereen
zegt: ‘Kijk, en zo moet het zijn’.”

Mr. drs. Gerben Everts (1971) studeerde van 1989 tot 1996 rechten en
bedrijfseconomie/accountancy in Groningen. Van 1998 tot 2002 werkte Everts
bij het ministerie van Financiën. Vervolgens maakte hij de overstap naar Brussel,
waar hij in het directoraat-generaal Interne Markt werkte voor de Europese
Commissie.
Everts werd daarna manager Corporate Finance, Control en Riskmanagement
bij APG en bekleedde diverse nevenfuncties op het terrein van coporate
governance, audit en verslaggeving, voor hij in 2011 in dienst trad bij de
Autoriteit Financiële Markten (AFM). Sinds 1 november 2012 is hij als bestuurslid
verantwoordelijk voor het toezicht op de effectenmarkten, de financiële
infrastructuur, de accountantsorganisaties en de financiële verslaggeving.
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Contact

Deloitte heeft haar kennis en ervaring rond de agenda
van bestuurders en commissarissen gebundeld in
het Deloitte Executive Programma. In de context
van dit programma onderzoekt Deloitte de impact
van ontwikkelingen op het vlak van besturing,
risicobeheersing, toezicht en compliance gericht op
de rollen en verantwoordelijkheden van bestuurders,
commissarissen en toezichthouders.
De interviews in deze uitgave zijn afgenomen door senior
partners van Deloitte met uitgebreide ervaring op het
vlak van boardroom consulting. Zij zijn graag bereid u te
adviseren over governance vraagstukken.
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De Raad van Commissarissen heeft tot taak
toezicht te houden op het beleid van het
bestuur en op de algemene gang van zaken in
de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming en staat het bestuur met raad ter
zijde. De Raad van Commissarissen richt zich
bij de vervulling van zijn taak naar het belang
van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming en weegt daartoe de in aanmerking
komende belangen van bij de vennootschap
betrokkenen af. De Raad van Commissarissen
betrekt daarbij ook de voor de onderneming
relevante maatschappelijke aspecten van
ondernemen. De Raad van Commissarissen is
verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen
functioneren.
Bron: De Nederlandse Corporate Governance Code (2008)

Is uw governance doeltreffend?
Deloitte Governance Services

De effectiviteit van de governance van een organisatie moet beoordeeld
worden in samenhang met de doelstellingen van de organisatie, de
daarbij gekozen strategie, de daaraan gerelateerde risico’s, en de eisen
van compliance vanuit van toepassing zijnde regelgeving. Dit vereist een
coherente benadering en een deskundigheid die verder gaat dan het
kunnen beoordelen of evalueren van individuele onderdelen.
Deloitte bundelt sectorkennis met governance expertise voor het
adviseren van bestuurders, commissarissen en toezichthouders over
governance vraagstukken.
Wilt u weten hoe de governance van uw organisatie ervoor
staat? Wij gaan graag met u in gesprek!
Zie www.deloitte.nl/governance voor meer informatie of neem
direct contact op met Jan Buné, senior advisor (jbune@deloitte.nl).

