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1 Voorwoord
Deze scriptie is geschreven ter afsluiting van mijn Master Privaatrechtelijke
Rechtspraktijk met het profiel Ondernemingsrecht, aan de Universiteit van
Amsterdam. Door het vak “Corporate Governance” en studentstages bij tweetal
advocatenkantoren, ben ik in aanraking gekomen met de verhouding tussen de
aandeelhouder, het bestuur en de raad van commissarissen. Mede vanwege de ASMI
beschikking van de Hoge Raad, de Corporate Governance- en Stewardship Code, lijkt
het mij interessant te kijken welke rol voor de RvC is weggelegd om individuele
aandeelhouders aan de onderneming te binden. Ik wil graag Michael Schouten
bedanken voor zijn professionele begeleiding van mijn scriptie.
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3 Inleiding
“When I see the shareholder I am not talking about the day-today operation of the
business. I am talking much more about the strategic position, the talent pool that we
have, the direction of the company and establishing their sense of whether we are
delivering value or not. If the CEO goes with the CFO, then obviously it is much more
detailed conversation about the business and its functionality.”1

In mijn hoofdvraag “hoe kan de RvC de aandeelhouder aanmoedigen meer betrokken
te zijn de bij beursvennootschap”, ga ik uit van de situatie dat het wenselijk is meer
betrokkenheid van aandeelhouders te verlangen bij beursvennootschappen. Deze
wenselijkheid leidt ik af uit de verschillende initiatieven die aandeelhouders
aansporen zich meer als rentmeesters, oftewel stewards, van beursvennootschappen te
gedragen en minder vluchtig hun kapitaal van de ene naar de andere
beursvennootschap te schuiven.2

Volgens de Monitoring Commissie Corporate Governance zou een continue
communicatie tussen de vennootschappen en haar aandeelhouders een ideaal beeld
zijn. Daarmee wordt de betrokkenheid van aandeelhouders vergroot en is de
vennootschap in de gelegenheid daar waar nodig in te spelen op de gevoelens die bij
aandeelhouders leven. Daarnaast veronderstelt een goede corporate governance een
volwaardige deelname van aandeelhouders aan de besluitvorming van de AVA.3

In deze scriptie ga ik onderzoeken op welke wijze de RvC een belangrijke rol kan
spelen bij aandeelhoudersengagement oftewel, meer betrokkenheid van de
aandeelhouders bij de ondernemingen. Daarmee zal ik mij beperken tot de
beursvennootschappen. Om een antwoord te formuleren op de hoofdvraag, ga ik

1 Schuit, The chairman makes or breaks the board, Gopher B.V. 2011, citaat Roger Carr, Chairman
Cadburry, Director Bank of England and Chairman Centrica.
2 Drs. R. Abma, Kroniek van het seizoen van jaarlijks algemene vergaderingen 2011,
Ondernemingsrecht 2011-74, 22 augustus 2011.
3 Monitoring Commissie Corporate Governance Code, Tweede rapport over de naleving van de
Nederlandse Corporate Governance Code, december 2010.
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drietal deelvragen behandelen. Bestaat er een wettelijke verplichting voor de RvC om
te communiceren met de aandeelhouders? Hoe is deze communicatie tussen de RvC
en aandeelhouders bij beursvennootschappen in het buitenland geregeld? Welke
mogelijkheden zijn er ter bevordering van de communicatie tussen de RvC en de
aandeelhouder?

4 Communicatieverplichting van de RvC richting de
aandeelhouders
De RvC is oorspronkelijk het orgaan dat ten behoeve van de aandeelhouders toezicht
houdt op het bestuur. Als ware een vooruitgeschoven uitkijkpost namens de
aandeelhouders. Hiervan was al sprake bij de V.O.C., namelijk het college van
hoofdparticipanten, waaraan de Heeren Zeventien rekening en verantwoording
moesten afleggen. Deze hoofdparticipanten, door tussenkomst van de overheid
ingesteld, kunnen worden gezien als de voorlopers van de ten behoeve van
aandeelhouders optredende commissarissen. Tot op heden is de RvC ontwikkeld tot
een adviserend orgaan. Het toezicht en advies worden dan ook in art. 2:140 BW als
basistaken van de RvC genoemd. Echter bij de invoering van de structuurregeling in
1971 verschoof de traditionele rol van de RvC van toezichthouder ten behoeve van de
aandeelhouders naar een afzonderlijke positie naast het bestuur.4

Volgens een nieuwe Best Practice III.1.6(f) Code 2008 omvat het toezicht van de RvC
op het bestuur onder andere de verhouding met aandeelhouders. Asser/Maeijer/Van
Solinge & Nieuwe Weme (2009), nr. 486 leiden hieruit af dat de RvC een
bemiddelende rol heeft bij geschillen tussen aandeelhouders en het bestuur. Is deze
tekst dwingend?

4.1 De taken van de RvC

4

Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2009, 15e druk.
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In 1971 vond de wettelijke verankering van de RvC en zijn taken voor de
vennootschappen plaats. Uit de wettelijke omschrijving van de taak van de raad van
commissarissen in art. 2:140 lid 2 BW, volgt een bepaalde principe. De RvC 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. Bij de vervulling van deze taak richt de RvC zich naar het belang
van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in
aanmerking komende belangen van betrokkenen af. De RvC betrekt hierbij de voor de
RvC belangrijke maatschappelijke elementen van ondernemen. Voor de kwaliteit van
het eigen functioneren is de RvC zelf verantwoordelijk. Art. 2:140 lid 3 en 4 BW
geven de statuten ruimte aanvullende bepalingen te specificeren rondom de taken en
de invulling van de RvC. Uit jurisprudentie is af te leiden dat de RvC verplicht
geïnformeerd

dient

te

worden.

Hoewel

de

wettelijke

verplichting

tot

informatieverschaffing bij het bestuur ligt, dient de RvC zelf ook actief informatie te
vergaren.
Indien er sprake is van een structuurvennootschap waarbij het verplicht is een RvC in
te stellen krachtens art. 2:158 lid 1 BW jo 2:154 lid 1 BW, gelden nadere taken voor
de RvC. Deze taken zijn de benoeming en ontslag van bestuurders, art. 2:162 BW en
het verlenen van goedkeuring aan belangrijke bestuursbesluiten, art. 2:164 BW.

De taak van een commissaris is laatste jaren aan veranderingen onderhevig. Zo heeft
de Code 2003 verplichtingen voor de RvC in het leven geroepen. Het aantal taken en
verantwoordelijkheden voor de RvC is toegenomen. Volgens Jean Frijns wordt van de
RvC tegenwoordig verwacht dat het alleskunners zijn.5
Hedendaags richt de RvC zich niet uitsluitend tot het bestuur bij de uitoefening van
hun taak, maar ook rechtstreeks met de verschillende stakeholders, waaronder de
langetermijnaandeelhouders. Dit onderstreept Schuit met de Britse praktijk, waarbij
de Chairman (voorzitter RvC) zijn eigen inzichten moet kunnen verkrijgen in visie en
motieven van de grootaandeelhouders.6

5

Gedragscode voor de commissarissen, discussiedocument, Erasmus Instituut Toezicht & Compliance:

oktober 2009, blz. 14.
6

Schuit, The chairman makes or breaks the board, Gopher B.V. 2011, 5.13.
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Daarnaast heeft Stefan Peij een aantal belangrijke trends genoemd, die zich de
afgelopen jaren hebben voorgedaan:7
•

internationalisering heeft invloed op beschikbare governance-modellen en de
werking ervan;

•

diversiteit in de samenstelling van bestuur en RvC wordt nadrukkelijker
nagestreefd;

•

commissarissen professionaliseren;

•

discussie over topinkomens maakt de commissaris scherper op de
werkgeversrol;

•

governance-codes

creëren

duidelijkheid

over

rollen

bestuurder

en

commissarissen;
•

toename aantal boardcommissies, vooral auditcommissies, draagt bij aan
intensivering van de control-rol;

•

aandeelhoudersinvloed minder op de voorgrond, meer aandacht voor andere
belanghebbenden;

•

Europese richtlijnen zetten beschermingsconstructies onder druk.

Externe partijen, met in het bijzonder aandeelhouders, hebben meer invloed gekregen
op de bedrijfsstrategie. Recente zaken als Stork 8 en ABM AMRO 9 zijn hier
voorbeelden van. Volgens Peij waait er een Angelsaksische wind, nu een meerderheid
van de aandelen in handen is van buitenlandse beleggers.10

Relevante bepalingen in de Code voor de RvC zijn ondergebracht in hoofdstuk 3. De
kern is dat de RvC toezicht houdt 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. 11 Het hier omschreven principe volgt de wettelijke
omschrijving van de taak van de RvC in art. 2:140 lid 2 BW. De toezichthoudende rol

7

Stefan Peij, Handboek Corporate Governance, Kluwer 2011, blz. 20.

8

Activists demand break-up of, Financial Times, September 2006, 08.

9

ABN Amro in vizier Londense hedge funds, Het Financiële Dagblad, 22-2-2007.

10

Stefan Peij, Handboek Corporate Governance, Kluwer 2011, blz. 28.

11

Corporate Governance Code 2008, III.1 Taak en Werkwijze.
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wint aan belang ten koste van de rol als klankbord en adviseur van het bestuur. De
RvC zal de belangen van diverse partijen in aanmerking moeten nemen. Dit zijn
onder andere de aandeelhouders, stakeholders, werknemers en crediteuren.
III.1.6 onder f vraagt de Code van de RvC een goed beheer van de relaties met de
aandeelhouders. Mijns inziens is “goed beheer” een vaag begrip en voor meerdere
varianten uitlegbaar. Volgens de HR in de ASMI-zaak is geen sprake van een
verplichte actieve bemiddeling tussen aandeelhouder en bestuur. Niet onbelangrijk is
artikel III.4 inzake de voorzitter van de RvC, de zogenaamde Chairman. De Chairman
is volgens de Code de voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur en voor de
aandeelhouders over het functioneren van bestuurder en commissarissen. Je zou
hieruit kunnen afleiden dat de Code de RvC voorschrijft te communiceren met de
aandeelhouders om zodoende een goed beheer van de relaties met de aandeelhouders
te bewerkstelligen. De Chairman zou nog een stap verder kunnen gaan en zo nodig
kunnen bemiddelen bij conflicten tussen bestuur en aandeelhouders. Het woord “kan”
zou in deze context niet in strijd zijn met hetgeen bepaald door de HR is de ASMIzaak.12
De Hoge Raad heeft geoordeeld in de ASMI-zaak13 dat de RvC van een onderneming
niet verplicht is actief te bemiddelen als een conflictsituatie ontstaat tussen het bestuur
en de aandeelhouders. De RvC moet de vrijheid hebben om van geval tot geval een
afweging te maken of rechtstreeks contact met de aandeelhouders en/of bemiddeling
tussen de aandeelhouders en bestuur gewenst is. Deze uitspraak zou volgens de
Commissie Corporate Governance kunnen bijdragen aan meer rust en duidelijkheid in
de onderlinge verhoudingen van diverse organen binnen beursgenoteerde bedrijven.14
Dit betekent niet dat de RvC niet de verplichting heeft te communiceren met de
aandeelhouders. Mijns inziens heeft de RvC krachtens de Code de verplichting om te
communiceren met de aandeelhouders ten behoeve van een goed beheer van de
relaties.

12

NJ 2010/544, Hoge Raad, ASMI 9 juli 2010, conclusie Timmerman 3.5.1.

13

HR 9 juli 2010 (ASMI), LJN BM0976.

14

Monitoring Commissie Corporate Governance Code, tweede rapport over de naleving van de

Nederlandse Corporate Governance Code, december 2010, blz. 6.
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4.2 ASMI
Volgens Schuit behoort ook het toezicht op de goede verhoudingen tussen het bestuur
en de aandeelhouders tot de toezichthoudende functie van commissarissen. 15 Dit
onderwerp kwam aan bod in de ASMI-zaak.16
Achtergrond: 17

ASMI is in 1968 opgericht door Del Prado sr. Haar aandelen zijn sinds 1981
genoteerd aan de NASDAQ en sinds 1996 aan de Effectenbeurs van Euronext
Amsterdam.
Het gaat hier om een discussie inzake de strategie van beursvennootschap ASM
International N.V. (hierna: ASMI). ASMI is werkzaam in de halfgeleider industrie en
houdt zich bezig met de productie van apparatuur waarmee chips worden vervaardigd.
Minderheidsaandeelhouders van ASMI, waaronder activistische aandeelhouders
Hermes en Fursa, wilde in 2005 een strategiewijziging. Deze strategiewijziging hield
in:
•

de splitsing van de onderneming in front-end business (productieproces van
chips) en backend business (opdeling, bewerking en gebruiksklaar maken van
chips),

•

verkoop van de backend business en

•

uitkering van de verkoopopbrengst aan de aandeelhouders.

•

Ook hadden deze aandeelhouders kritiek op de governance van ASMI.

De RvB en RvC van ASMI wezen de voorgestelde strategiewijziging van de hand,
omdat deze gericht zou zijn op het behalen van korte termijnvoordeel ten koste van
lange termijnwaarde. Het conflict werd alleen maar erger toen de aandeelhouders de

15

Schuit, The chairman makes or breaks the board, Gopher B.V. 2011, 2.2.

16

HR 9 juli 2010, NJ 2010/544 .

17

Raaijmakers en Prinsen, ‘Invloed van aandeelhouders op strategie van beursvennootschappen’,

(http://www.newsletter-nautadutilh.com/EN/xzine/corporate/hoge_raad_vernietigt_asmibeschikking_ondernemingskamer/supreme_court_reverses_order_of_enterprise_division_in_asmi_case
.html?cid=4&xzine_id=4451).
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vervanging van de leden van de RvC en van de bestuursvoorzitter lieten agenderen
voor de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering.

Als reactie op deze agendering oefende de Stichting Continuïteit haar optierecht op
beschermingspreferente aandelen uit, wat de zeggenschap van de zittende
aandeelhouders deed verwateren. De activistische aandeelhouders entameerden een
enquêteprocedure, waarin zij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te
Amsterdam (Ondernemingskamer) verzochten om de Stichting Continuïteit te
verbieden haar stemrecht te gebruiken, zodat de door hen geagendeerde wijziging van
samenstelling van de RvC en RvB toch zou kunnen plaatsvinden.

De Ondernemingskamer wist vervolgens met een reeks van tussenbeschikkingen in
2008 en 2009 de status quo te handhaven met het oog op verder overleg tussen
partijen. Dat bracht ASMI uiteindelijk in rustiger vaarwater. Toch zag de
Ondernemingskamer in augustus 2009 voldoende redenen om aan een juist beleid (in
de voorafgaande jaren) te twijfelen, beval een onderzoek naar het beleid en de gang
van zaken van ASMI en stelde daartoe onderzoekers aan.

Tegen de beslissing van de Ondernemingskamer werd cassatieberoep ingesteld door
de grootaandeelhouder en tevens oprichter van ASMI, Arthur Del Prado, en door de
Stichting Continuïteit. In weerwil van het in april 2010 uitgebrachte advies van
Advocaat-Generaal Timmerman om de cassatieberoepen te verwerpen (zodat het
reeds ingestelde onderzoek zou worden voortgezet), heeft de Hoge Raad nu vrij
onverwacht de beschikking van de Ondernemingskamer van augustus 2009
vernietigd. Hij heeft de zaak terugverwezen naar de Ondernemingskamer opdat zij
bepaalt of er voldoende reden resteert voor het onderzoek.
Volgens onderdeel 6.5118 heeft de OK in rov 3.12 ten onrechte geoordeeld dat het de
verantwoordelijkheid van de RvC is om transparantie te creëren jegens de externe
aandeelhouders. Deze taak berust ten hoogste op het bestuur, op de naleving waarvan
de RvC toezicht houdt. Er is niet sprake van een aan de RvC toekomende taak of
bevoegdheid om bedoelde transparantie actief te creëren.
18

HR 9 juli 2010, NJ 2010/544, Conclusie Advocaat-Generaal L. Timmerman, rov. 6.51.
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Het advies van de Advocaat-Generaal biedt interessante inzichten. Ik zal mij hier
beperken tot hetgeen Timmerman uiteenzet inzake de rol van de RvC.
In onderdeel 3.5 van de Conclusie van A-G mr. Timmerman19 stelt hij de vraag of
moet worden aangenomen dat commissarissen verplicht zijn te bemiddelen tussen
bestuur en aandeelhouders. Timmerman beantwoordt deze vraag in drie delen. Als
eerste de beleidsvrijheid van de commissarissen, ten tweede de verandering van de
positie van de commissaris in de laatste jaren en ten derde of een verzwaring van
taken voor de commissarissen gewenst is.

Beleidsvrijheid
Volgens Timmerman moet de RvC, gezien zijn verantwoordelijkheid jegens de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming, de vrijheid hebben om van
geval tot geval een afweging te maken of rechtstreeks contact met de lange
termijnaandeelhouders en/of bemiddeling tussen aandeelhouders en bestuur wenselijk
is in het belang van de vennootschap. Hierin zijn algemene regels moeilijk te geven
en zullen de commissarissen dit van geval tot geval moeten bekijken.

Verandering positie
Het blijkt dat de positie van commissarissen de laatste jaren sterk aan verandering
onderhevig is. Uit de literatuur blijkt dat men sterk van mening verschilt inzake de
bemiddelende rol van de RvC. Een uitgesproken tegenstander van een verplichte
bemiddelende rol voor RvC is Hermans. 20 Hij is van mening dat de RvC geen
verplichte rol als bemiddelaar op zich kan nemen vanwege de wet. RvC moet er niet
voor zorgen dat er een oplossing moet worden bereikt maar zou kunnen zorgen voor
een dialoog.

Verzwaring van taken RvC
Timmerman acht een verzwaring van de taken van de RvC op dit moment ongewenst
in het licht van de aanstaande introductie van de one-tier board in het Nederlandse
19

HR 9 juli 2010, NJ 2010/544, Conclusie Advocaat-Generaal L. Timmerman, rov. 3.5.

20

JOR 2009/254 nr. 3, noot Hermans.
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vennootschapsrecht.21 De minister heeft hierbij gesteld dat de Chairman namens het
bestuur het belangrijkste aanspreekpunt voor de aandeelhouders en andere externe
contacten is. 22 Volgens Timmerman zullen de opvattingen in het maatschappelijk
verkeer zich in de richting van een verzwaring van de taken van de commissarissen
bewegen.

Timmerman geeft in rov 3.5.10 aan dat hij onder de huidige omstandigheden het
ongewenst acht en het “te ver” gaat, om aan de RvC in zijn algemeenheid een
verplichte bemiddelende rol toe te kennen. Desondanks kan een bemiddelende rol op
zijn plaats zijn bij langdurige verschillen van inzicht over een belangrijk onderwerp
tussen het bestuur en een lange termijnaandeelhouder met een substantieel belang.
Volgens Timmerman mag kortweg verwacht worden van de RvC om in
conflictsituaties met aandeelhouders de-escalerend op te treden. Dit vloeit voort uit de
verplichting van de RvC om het vennootschappelijke belang te behartigen. Wanneer
de RvC besluit tot het bemiddelen, dan zal er geen sprake zijn van een
resultaatsverplichting

tot

het

oplossen

van

een

conflict

maar

een

inspanningsverplichting. Feit is dat de aandeelhouders voornamelijk hun eigen belang
behartigen en de RvC zal meer belangen moeten behartigen.

Hoge Raad
De HR oordeelt op 9 juli 2010 dat het niet meebrengt dat de RvC de verplichting
heeft een bemiddelende rol te vervullen bij conflicten tussen bestuur en
aandeelhouders.

23

De RvC is ook geen verantwoording schuldig aan de

aandeelhouders. Wel kan de RvC worden benaderd door de aandeelhouders met het
verzoek te bemiddelen en zal dan vanuit zijn eigen taak als RvC moeten handelen.
Volgens de HR zal actieve bemiddeling niet rijmen met de beleidsvrijheid van de
RvC.

21

Wetsvoorstel aanpassing regels bestuur en toezicht in nv's en bv's, Kamerstukken II 2008/09, 31

763.
22

Wetsvoorstel aanpassing regels bestuur en toezicht in nv's en bv's, Kamerstukken II 2008/09, 31

763, nr. 6, p. 4 en 6 e.v..
23

HR 9 juli 2010, NJ 2010/544, Conclusie Advocaat-Generaal L. Timmerman, rov. 4.5.1. Rol van de

RvC, onderdeel d.
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De HR heeft zich duidelijk uitgelaten over de bemiddelende rol van de RvC tussen
het bestuur en de aandeelhouder. Mijns inziens zegt de HR dat de RvC niet kan
worden verplicht om te bemiddelen, maar wanneer de RvC wordt verzocht door de
aandeelhouders dit wel kan leiden tot een extra taak ofwel een verplichting. De RvC
is niet verplicht uit zichzelf, actief bemiddelend op te treden. Volgens de HR vloeit dit
nergens uit voort.
In de noot bij de HR-beschikking24, geeft Van Schilfgaarde aan dat de HR een college
geeft over de taak, de verantwoordelijkheid en de beleidsvrijheid van de RvC. Van
Schilfgaarde stelt wel vraagtekens bij het rechtsoordeel van de HR inzake de rol van
de RvC. De HR geeft niet aan of de RvC algemeen een bemiddelende rol moet
vervullen of dat de RvC het alleen maar in dit geval moest doen, omdat de
ontwikkelingen en de betrokkenheid daarbij van de RvC dat meebrengen.

OK 14 april 2011
Na de vernietiging van de door HR van de toewijzende enquêtebeschikking van de
OK25 vragen verzoekers, Hermes c.s., de OK wederom een enquête te gelasten bij
ASMI N.V. Hermes c.s. betogen dat er voldoende gegronde redenen voor twijfel aan
een juist beleid bij ASMI N.V. na cassatie over zijn. De OK concludeert dat er
gegronde redenen zijn om aan een juist beleid van ASMI te twijfelen. Echter
rechtvaardigen deze redenen noch afzonderlijk noch in onderling verband het bevelen
van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van ASMI. Het
enquêteverzoek wordt afgewezen.

Ondanks dat de RvC geen verplichting heeft tot bemiddeling bij conflictsituaties
tussen de aandeelhouders en het bestuur, kan men hier wel de conclusie trekken dat
het een taak is van de RvC continu te communiceren met de aandeelhouders. De
beleidsvrijheid van de RvC brengt mee dat de RvC wordt geacht deze taak zelfstandig
in te kleuren. Volgens Van Schilfgaarde is de HR echter niet geheel duidelijk geweest
of de RvC in zijn algemeenheid bemiddelend moet optreden of enkel bij
conflicterende situaties.
24

HR 9 juli 2010, ‘ASMI’, noot 8, P. van Schilfgaarde.

25

JOR 2009/254, ‘ASMI’ OK 5 augustus 2009.
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5 Communicatie tussen de RvC en aandeelhouder in het
buitenland
Op het gebied van Corporate Governance zijn er diverse ontwikkelingen op
internationaal terrein. De Europese Commissie heeft in de afgelopen jaren diverse
initiatieven genomen op het punt van Corporate Governance. Het publiceren van een
groenboek is een voorbeeld van een dergelijk initiatief. Op 22 februari 2010 heeft het
ICGN (International Corporate Governance Network) het consultatiedocument Global
Corporate Risk Oversight Principles gepubliceerd. De gedachte is dat op de
aandeelhouders een verantwoordelijkheid rust om over voldoende capaciteit en
middelen te beschikken om voortdurend op de hoogte te zijn van de kwaliteit van de
strategie en het risicomanagement van de ondernemingen waarin zij beleggen. In de
Verenigde Staten is een wet ter versterking van de rechten van aandeelhouders
aangenomen. Dit is de Restoring American Financial Stability Act en inmiddels de
Dodd-Frank Wall Street Reform en Consumer Protection Act. Aandeelhouders
kunnen in Amerikaanse beursgenoteerde vennootschappen voortaan bestuurders
kandideren. In Italië heeft men wetgeving aangenomen die de mogelijkheid biedt
loyaliteitsdividend uit te keren. Aandeelhouders komen in aanmerking voor een
dividend van 10% als zij de aandelen minstens een jaar hebben gehouden en hun
relatieve aandelenbelang in de vennootschap niet groter is dan 0,5%. In Zuid-Afrika is
men bezig met het ontwikkelen van een gedragscode voor de institutionele beleggers.
Een aspect is dat beleggers een beleid moeten hebben om met de vennootschap in
gesprek te gaan wanneer er problemen voordoen. De Duitse Corporate Governance
Kodex is aangepast op het punt van de samenstelling van de RvC. De raden moeten
meer internationaal worden samengesteld.26

Veronderstelt wordt dat de aandeelhouders onvoldoende bekend zijn met de aan hen
toebedeelde

verantwoordelijkheden.

27
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stemrecht

van

de

aandeelhouders uitbesteed aan stemadviesbureaus en vervolgens niet gecontroleerd
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wat er met deze stem gebeurd. Hier zou een taak voor de RvC kunnen liggen. In het
Verenigd Koninkrijk is men zo ver dat een aparte Code voor aandeelhouders deze
dialoog moet aanmoedigen en verbeteren 28 . De Verenigd Koninkrijk heeft de
Financial Reporting Council (FRC) in 2010 een specifiek op institutionele beleggers
gerichte Code opgesteld. Deze Code is inmiddels door meer dan 150
vermogensbeheerders en pensioenfondsen ondertekend. Door deze betrokkenheid
kan, volgens de FRC, een verband worden gelegd tussen governance en het
beleggingsproces.

Volgens Abma zorgt met name deze Stewardship Code ervoor dat de druk op
buitenlandse institutionele belegger wordt opgevoerd.29 De ‘guidance’ onder principe
6 van deze code bepaalt dat institutionele investors “should seek to vote all shares
held’. Deze druk verwijst naar de ontwikkelingen naar gebruikmaking van in ieder
geval het stemrecht door institutionele beleggers zal doorzetten. Zo zijn
beheersmaatschappijen van instellingen voor collectieve belegging in effecten sinds 1
juli 2011 op grond van art. 21 uitvoeringsrichtlijn 2010/43/EU verplicht om een
strategie te hebben voor de uitoefening van stemrechten.

Wat is nu de rol van de RvC bij de betrokkenheid van de aandeelhouders in het licht
van de Stewardshipcode?30
•

E.1.1: De RvC moet in de gelegenheid worden gesteld vergaderingen bij te
wonen met omvangrijke aandeelhouders. Ook wordt de RvC verwacht
aanwezig te zijn op vergaderingen die zijn aangevraagd door omvangrijke
aandeelhouders. Daarnaast dient de voorzitter van de RvC af te spreken met
omvangrijke aandeelhouders om zodoende een overzicht te krijgen van de
visie, problemen en zorgen van de aandeelhouders.

•

E.1.2: De RvC dient zorg te dragen voor een overzicht in het jaarverslag met
standpunten en visie die de aandeelhouders innemen over de onderneming.

28
29

Financial Reporting Counsel, The UK Stewardship Code, July 2010.
Drs. R. Abma, Kroniek van het seizoen van het jaarlijkse algemene vergaderingen 2011,

Ondernemingsrecht 2011/74, 22 augustus 2011.
30

Financial Reporting Counsel, The UK Stewardship Code, July 2010.

16

In the Verenigd Koninkrijk heeft de RvC de taak en de gelegenheid te communiceren
met de aandeelhouders om zodoende de aandeelhouder meer en voor een langere
periode te hechten aan de onderneming. Zo is de RvC aanwezig bij belangrijke
afspraken tussen het bestuur en aandeelhouders en kan de RvC zelfstandig met
aandeelhouders vergaderingen beleggen. De RvC kan door een goede communicatie
de aandeelhouder tevreden houden en vroegtijdig problemen signaleren en oplossen.

Hoewel men veel lof spreekt over de Stewardship Code, is niet iedereen een
voorstander. In 2010 schokte Anne Kvam de Britse gemeenschap door twijfels te
uiten over de Britse Stewardship Code. Deze Code leidt er volgens Kvam toe dat
bedrijven worden overspoelt met aandeelhouders die willen praten. Het gaat volgens
Kvam niet om de kwantiteit van ontmoetingen, maar de kwaliteit van de vragen.31

Op 5 april 2011 introduceerde de Europese Commissie (EC) het groenboek over het
corporate governance voor Europese beursvennootschappen. Dit groenboek betreft
een consultatie hoe de corporate governance in Europese ondernemingen kan worden
verbetert. In het groenboek worden een aantal thema’s behandeld. Ik beperk mij hier
tot de betrokkenheid van de aandeelhouders en de rol van de RvC hierin. De
commissie constateert een gebrek aan betrokkenheid van aandeelhouders. Zij stelt dat
er gegevens bestaan waaruit blijkt dat de meeste aandeelhouders passief zijn en zich
vaak alleen voor kortetermijnwinsten interesseren. Dit is volgens de EC een probleem
omdat het corporate governance kader uitgaat van de veronderstelling dat de
aandeelhouders bij de ondernemingen betrokken zijn en van de vennootschapsleiding
verlangen dat zij verantwoording aflegt voor haar prestaties. Als dit niet het geval is,
functioneert het systeem minder goed. Het lijkt de EC goed om na te gaan of meer
aandeelhouders kunnen worden aangemoedigd belang te stellen in duurzaam
rendement en prestaties op langere termijn en hoe zij kunnen worden aangemoedigd
zich actiever met vraagstukken op het gebied van corporate governance bezig te
houden. Vervolgens gaat de EC in op andere mogelijke belemmeringen voor
betrokkenheid van institutionele beleggers. Belemmeringen zijn bijvoorbeeld het
31
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uitbrengen van stemmen vanuit het buitenland, de feitelijke doorgifte van relevante
informatie tussen de uitgevende instellingen en de aandeelhouders en daarmee
samenhangend de problemen bij de identificatie van aandeelhouders. Volgens Van
Ginneken32 is het schrijnend dat de EC gezien de geschiedenis van deze problematiek
onder deze onderwerpen vragen stelt.33 Het kunnen uitoefenen van stemrecht, al dan
niet grensoverschrijdend, lijkt Van Ginneken een van de hoekstenen van een goed
corporate governance. Door de EC wordt in dit kader vragen gesteld over de grote
invloed van de stemadviseurs. Volgens de EC zouden deze adviseurs openheid
moeten geven en mogelijk beperkende maatregelen moeten opstellen. Hier zou de
RvC een communicatiestrategie kunnen ontwikkelen die buitenlandse ondernemingen
helpen om juist wel zorg te dragen voor de correcte doorgifte van relevante
informatie. Ter ondersteuning kunnen leden van de RvC middels werving & selectie
tevens uit het buitenland worden aangetrokken om zodoende goed te kunnen
communiceren met buitenlandse aandeelhouders. Dit zal de doorgifte van informatie
bevorderen. In Noorwegen is dit reeds geïntegreerd.

Een reflectiegroep (Report of the Reflection Group on the Future of EU Company
Law 34 ), in het leven geroepen door de EC in december 2010, betoogt dat
ondernemingen in alle lidstaten door middel van een Europese aanbeveling of richtlijn
in staat zouden moeten worden gesteld in hun lidstaten een bewuste keuze te maken
voor een stakeholderbenadering. Ondernemingen zouden dan in hun statuten kunnen
vastleggen dat het bestuur zich in zijn handelen richt op het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Dit is overigens reeds vaste
rechtspraak in Nederland. Ook dient het bestuur volgens deze reflectiegroep in zijn
verklaring inzake CG te vermelden wat zijn langetermijndoelen zijn, en hoe deze
doelen

dienen

te

worden

kortetermijnverplichtingen.

gerealiseerd,

Volgens

de

rekening

Reflectiegroep

houdend
zouden

met

lidstaten

de
de

vennootschappen de mogelijkheid moeten bieden om door middel van een
32
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statutenwijziging loyaliteitsdividend en stemrecht in te voeren voor betrokken
aandeelhouders. Voor wat betreft de institutionele beleggers, zouden deze beleggers,
of diegene die voor deze beleggers stemmen, hun stembeleid moeten uitleggen en
daarbij vermelden of er een langetermijnvisie beoogt wordt in de ondernemingen
waarin zij investeren. Wat opvalt is dat deze groep niet ingaat op de wijze waarop
ondernemingen (potentieel) betrokken aandeelhouders moet benaderen. Door het
inzetten van de RvC, tevens door een streng selectiebeleid, zouden de aandeelhouders
op een juiste wijze opgevangen en begeleid kunnen worden. Voor de aandeelhouders
is het direct duidelijk bij wie en op welke wijze gecommuniceerd dient te worden.

6 Bevorderen van de communicatie tussen de RvC en de
aandeelhouder
In de literatuur zijn handreikingen gedaan die kunnen zorgen voor meer
betrokkenheid van aandeelhouders. Kan de RvC invloed uitoefenen in deze
betrokkenheid van de aandeelhouder, door de communicatie met de aandeelhouder te
bevorderen?

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft in december 2010 en
2011 een rapport over de naleving van de Nederlandse Code uitgebracht.35 De
Monitoring Commissie heeft in 2010 onderzoek gedaan naar de naleving van de Code
over 2009, met in het bijzonder de aandeelhouders en de RvC. Daarnaast zal de
Monitoring Commissie zijn pijlen richten op de betrokkenheid van institutionele
aandeelhouders bij de onderneming waarin de aandeelhouders investeren. De
Commissie heeft vervolgens in december 2011 een rapport uitgebracht waarin de
Commissie de resultaten weergeeft van een onderzoek naar betrokkenheid en
communicatie van de buitenlandse noemenswaardige aandeelhouders. Daarin kwam
naar voren dat zes van de veertien respondenten in de survey hebben aangegeven dat
zij buiten de AvA om gemiddeld tussen de twee en vier keer bilateraal contact hebben
gehad met Nederlandse beursondernemingen waarin ze beleggen. Zeven van de
35

Monitoring Commissie Corporate Governance Code, rapport over de naleving van de Nederlandse
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twaalf respondenten vindt de frequentie van de dialoog goed tot zeer goed en negen
van de elf respondenten vindt de kwaliteit van de gesprekken goed tot zeer goed. In
de interviews hebben zes van dertien buitenlandse vermogensbeheerders aangegeven
alleen in dialoog te gaan met Nederlandse beursondernemingen als de uitkomst van
de dialoog beïnvloed kan worden. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen wat het
effect zal zijn en de daarbij komende kosten. Een belangrijk effect is het beïnvloeden
van aandeelhouderswaarde. Een dialoog met de RvC zou voor de aandeelhouder
vruchtbaar zijn wanneer deze inspanning daadwerkelijk effect heeft.
Het Zweeds model36 of beter gezegd het Scandinavische model houdt het bestaan van
een zogenaamde nominatiecommissie of selectiecommissie. De publicatie in het VK
van het rapport over de financiële aspecten van CG van Sir Adrian Cadbury in 1992
gaf mede aanleiding tot de introductie van de nominatiecommissies in Zweden. Deze
commissie is een manier om de kwaliteit van de raden commissarissen te bevorderen,
door het betrekken van de grootste aandeelhouders bij de selectieproces van
commissarissen bij beursvennootschappen. De marktkennis en contacten van
aandeelhouders kunnen resulteren in een grotere beschikbaarheid van kandidaten. En
niet geheel onbelangrijk, kan de nominatiecommissie de betrokkenheid bij de
vennootschap bevorderen van aandeelhouders. In dit Zweedse model worden
vertegenwoordigers

van

twee

tot

vier

grootste

aandeelhouders

van

beursvennootschappen betrokken bij het nomineren van nieuwe kandidaatcommissarissen door zitting te nemen in de nominatiecommissie.

36
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Dit zou meebrengen dat de RvC dichter bij de aandeelhouder staat en zodoende
sneller een dialoog op gang kan brengen met aandeelhouders. Bijvoorbeeld in
conflictsituatie met het bestuur. Nadelen aan een dergelijk Zweeds model zou kunnen
zijn, de koersgevoelige informatie. Bij de bijeenkomsten van de nominatiecommissie
zou informatie over de tafel kunnen gaan die als koersgevoelig kan worden
gekwalificeerd. Daarnaast kan het voor een dergelijke commissie vervelend zijn
wanneer

aandeelhouders

om

de

hoek

kijken

die

geen

langetermijnbeleggingsdoelstellingen hebben. Dit zou kunnen betekenen dat er veel
verschuivingen plaatsvinden binnen de commissie. In Zweden nemen bijvoorbeeld de
vier grootste aandeelhouders zitting in zo’n commissie. In Noorwegen stemt de
aandeelhoudersvergadering over wie erin stapt.

De moderne portfolio theorie is in 1952 beschreven door Markowitz. De theorie houdt
in dat elke investeerder een zo hoog mogelijke winst nastreeft, onder een voor hem
aanvaardbaar risico. Deze theorie zou mogelijk de communicatie van de
aandeelhouders met de RvC lastig kunnen maken omdat de aandeelhouders enkel
kijken naar het rendement en het risico van de investering en minder of niet naar de
visie van de onderneming. Op deze theorie en de onderliggende veronderstelling dat
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de markt efficiënt is, de beleggers rationeel zijn en de informatievoorziening optimaal
is, ontstaat laatste jaren veel kritiek.

37

Volgens Kuijpers heeft niet elke

portfoliomanager de gave om op het juiste moment te verkopen en weer te kopen
voordat

de

aandelen

of

obligatieprijs

stijgt.

Een

substantieel

deel

zal

“underperformen”. Om dit te voorkomen kan het voor de institutionele beleggers
goed zijn om meer betrokkenheid te tonen bij de beursvennootschappen waarin zij
investeren. Door intensief contact met de RvC ontvangen de aandeelhouders mogelijk
veel meer nuttige informatie over de vennootschap waarin deze aandeelhouders
investeren. Hier is ook aandacht aan besteed in het Groenboek van de Europese
Commissie van 2 juni 2010 inzake corporate governance in financiële instellingen en
remuneratiebeleid. 38 Deze betrokkenheid die reeds in de Verenigd Koninkrijk is
geïntroduceerd, houdt onder meer in, dat de institutionele belegger investeert in
kennis en personeel om de vennootschappen waarin wordt belegd actief te kunnen
analyseren. Met de kennis die wordt opgedaan kan de aandeelhouder vervolgens een
structurele en constructieve dialoog aangaan met het management en op
geïnformeerde wijze gebruik maken van zijn stemrecht. De achterliggende gedachte
voor aandeelhouders bij Stewardship is, dat betrokken aandeelhouderschap kan
bijdragen aan de aandeelhouders-waarde-creatie op lange termijn. Door inzicht in
strategie en de daarin verbonden risico’s van de beursvennootschappen waarin zij
heeft geïnvesteerd, kan de belegger minder snel worden verrast door risico’s waarmee
de vennootschap wordt geconfronteerd. Dit kan de risicopremie op aandelen
verkleinen.39 Deze inzichtelijkheid in de onder meer de strategie van de vennootschap
vergaard de aandeelhouder door intensief contact te hebben met de RvC.

Voor de RvC zou het zeer efficiënt zijn wanneer de aandeelhouder zelf ook investeert
in personeel en kennis. Zo zouden de vergaderingen meer efficiënt kunnen verlopen
als de (afgezant van de) aandeelhouder reeds op de hoogte is van de gang van zaken
binnen de onderneming waarin wordt geïnvesteerd. Daarnaast zou het de
communicatie makkelijker maken wanneer de RvC een duidelijk aanspreekpunt heeft
bij de aandeelhouder.
37
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6.1 One-tier en two-tier
De one-tier en two-tier besturen kan worden toegeschreven aan de verschillen in
manier waarop besturen zijn georganiseerd en samengesteld. Onderstaand is ter
verduidelijking een tabel opgenomen. Non-executive directors zijn de commissarissen
en de executive directors de bestuursleden (CEO). Zou een verschil in een dergelijke
organisatie relevant zijn voor de communicatie tussen de RvC en de aandeelhouder?
Kan de RvC in een one-tier de aandeelhouder meer betrokken genereren bij de
onderneming dan bij een two-tier bestuur?

Tabel 1

Bron: ‘Handboek CG 2011, Peij’

One-tier
Het klassieke one-tier bestuur is een model waarin de CEO ook de voorzitter is. Dit
valt tevens af te lezen in bovenstaand schema. Het model heeft meer weg van een
managementteam, ondersteund door uitvoerende commissies, dan van een
toezichthoudend orgaan. Het hedendaagse one-tier model bestaat veelal uit een
bestuur waarin de CEO en de voorzitter-functies gescheiden zijn.

Two-tier
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In het klassieke two-tier model zijn de CEO en de Chairman (voorzitter RvC) van
elkaar gescheiden. Europees gezien zijn de eisen aan dit model vaak gebaseerd op het
aantal aandeelhouders dat de onderneming heeft, omvang van het geplaatst kapitaal,
of het aantal werknemers van de onderneming40.

Het wetsvoorstel bestuur en toezicht voorziet in de invoering van het monistisch
bestuursmodel (one-tier bestuur). Vennootschappen kunnen na invoering van het
wetsvoorstel kiezen tussen het monistische en het dualistische bestuursmodel.
Het Nationaal Commissarissen Onderzoek in 200941, vroeg naar de meningen over de
one- en two-tier besturen. De two-tier krijgt ruim de voorkeur: gemiddeld is 12% voor
de one-tier. Bij commissarissen van familiebedrijven (27%) en beursondernemingen
(19%) zijn de meeste voorstanders van een one-tier bestuur te vinden. Het
belangrijkste argument voor one-tier is de betrokkenheid bij de dagelijkse leiding. In
dit onderdeel werd de vraag omtrent tijdige en uitgebreide informatieverstrekking en
contact met lagen in de onderneming niet als zodanig gesteld en dat is misschien wel
de belangrijkste vraag volgens Calkoen.42 Het belangrijkste argument voor two-tier is
onafhankelijkheid, oftewel, kritische benadering ten opzichte van het bestuur.

De door Steven Schuit geïnterviewde commissarissen gaven in grote meerderheid aan
dat zij verwachten dat op relatief korte termijn de grootste ondernemingen de keuze
voor het one-tier stelsel zullen maken. Ook spraken zij de verwachting uit dat het onetier stelsel ingang zal vinden bij bepaalde familieondernemingen, met name als tussen
de oprichter en het management nog een nauwe band bestaat. Het introduceren van
een ‘zware’ Chairman gaat vanzelfsprekend gemakkelijker bij een one-tier stelsel.43

Rob Zwartendijk in het boek van Steven Schuit: “In een one-tier board ben je meteen
deel van de oplossing, want je neemt samen een besluit. Zodra je samen dat besluit
40

Stefan Peij, ‘Handboek Corporate Governance’, Kluwer 2011, blz. 57.

41

Prof. dr. Auke de Bos en dr. Mijntje Rovers, Nationaal Commissarissen Onderzoek 2009, Erasmus

Instituut Toezicht & Compliance.
42

Calkoen, Discussie over commissarissen en belang van de chairman, Ondernemingsrecht 2010-88, 4

augustus 2010.
43

Schuit, The chairman makes or breaks the board, Gopher B.V. 2011, blz. 123.

24

hebt genomen ben je deel van die groep en dan is het moeilijk om bijvoorbeeld een
halfjaar daarna te zeggen van: jongens, dat moet anders, of: wij hebben ons vergist”.44

Voor een correcte communicatie richting de aandeelhouders zou het voor de RvC en
aandeelhouder prettiger werken wanneer er sprake is van een two-tier bestuur.
Aandeelhouders zullen eerder het gevoel hebben dat de RvC onafhankelijk is. Dit
maakt de communicatie eerder vertrouwd.

In bijlage 1 treft u voorbeelden van de one-tier- en two-tier besturen.

6.2 Samenstelling van de RvC
De samenstelling van de RvC heeft veel invloed op het bevorderen van de
communicatie tussen de RvC en de aandeelhouder. Voor een goede communicatie
zijn commissarissen nodig die de vaardigheden hebben om in dialoog te blijven met
de aandeelhouders. De Code bevat principes en best practice bepalingen die de
verhoudingen reguleren tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de
(algemene vergadering van) aandeelhouders. De samenstelling komt aan de orde in
III.3 Deskundigheid en samenstelling van de Code. 45 Mijns inziens moeten de
commissarissen

beschikken

over

een

helicopterview,

uitstekende

sociale

vaardigheden en goede communicatieve vaardigheden. Steven Schuit over de
samenstelling

van

de

RvC:

‘De raad van commissarissen moet bestaan uit de allerbeste mensen die er te vinden
zijn. Dit betekent dat de procedures voor Werving & Selectie van extra garanties
moeten worden voorzien’. ‘Zitten de beste mensen in de benoemingscommissie, zijn
er haarscherpe profielschetsen, worden de antecedenten van kandidaten nagetrokken,
hebben externe professionals de gelegenheid om kandidaten eens aan de tand te
voelen?

Als

externe

professional

stel

ik

altijd

dezelfde

vraag

aan

de

Benoemingscommissie: hoe vaak heeft u eindkandidaten afgewezen? Nooit? Dan is
de commissie niet zorgvuldig genoeg’.46
44
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6.3 Functioneren van de RvC
De werkdruk voor de RvC neemt toe. Dit heeft te maken met de uitbreiding van de
taken voortvloeiend uit de Code. Het functioneren van de RvC is belangrijk om deze
taken naar behoren uit te voeren. Maar wie draagt zorg voor een goed functionerende
RvC? En hoe kan een goed functionerende RvC de communicatie tussen de
aandeelhouder

en

RvC

bevorderen?

De

Code

geeft

de

Chairman

de

verantwoordelijkheid toe te zien op een goed functionerende raad, maar de
verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de RvC en de planning voor
opvolging ligt uitsluitend bij de RvC als geheel. Zou het niet een juiste beslissing zijn
wanneer een lid van de RvC toeziet op een deugdelijke communicatie tussen de RvC
en de aandeelhouders?

Volgens Schuit is de omvang van de RvC mede van invloed op het optimale
functioneren ervan en de mogelijkheid van een goede dialoog groeit aanzienlijk door
het aantal deelnemers te beperken. Schuit pleit naar mijn idee voor een RvC die klein
is van samenstelling maar wel goed kan functioneren door intensief de dialoog aan te
gaan met belanghebbenden. Een RvC dient optimaal te functioneren met een kleine
bezetting, waarbij de RvC meer tijd besteed met het volbrengen van haar taken en de
Chairman verantwoordelijk is door toe te zien op het goed functioneren van de RvC
waaronder de communicatie naar aandeelhouders. Een ander lid van de RvC zou dan
de taak moeten krijgen om deze communicatie te coördineren. Doordat een lid van de
RvC de coördinatie van de communicatie zal verzorgen, is het voor de aandeelhouder
direct duidelijk wie het aanspreekpunt is binnen de RvC. De RvC dient dit ook naar
buiten toe kenbaar te maken.
Volgens Hans Wijers47 kan de bezetting van een board kleiner; elf of twaalf mensen is
echt teveel. Verder zal bij zo’n grote groep de individuele betrokkenheid ook minder
zijn. Ideaal zou circa zeven niet-executive personen zijn. Met het laatste aantal
kunnen ook alle commissies worden bezet.

47

Schuit, The chairman makes or breaks the board, Gopher B.V. 2011, citaat: Hans Wijers.
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6.4 De benoeming van de RvC
Hoe kan de benoeming van de RvC invloed hebben op de wijze waarop wordt
gecommuniceerd richting de aandeelhouder?

Commissarissen worden benoemd door de AVA, art. 2:142 BW, tenzij het
commissarissen betreft die bij de akte van oprichting zijn aangewezen. In de statuten
kan worden bepaald dat één of meer commissarissen maximaal een derde gedeelte,
zullen worden benoemd door anderen dan de AVA, art. 2:143. Bij een
structuurregeling is een RvC verplicht krachtens art. 2:158 BW. De RvC bestaat uit
minimaal drie leden en de RvC dient zelf een profielschets op te stellen voor zijn
omvang en samenstelling. Deze schets wordt (ook bij wijziging) met de AVA en OR
besproken. Voor beursvennootschappen, schrijft de Code dezelfde schets voor in
bepaling III3.1. Bepaling III3.2. noemt dat in de RvC tenminste een financiële expert
is aangenomen, die relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel terrein.
Nu de Code voorschrijft om een financieel expert aan te stellen binnen de RvC, zou
mijns inziens een communicatiedeskundige geen verkeerde invalshoek zijn. De AVA
benoemt de commissarissen op voordracht van de RvC, aldus art. 2:158 lid 4 BW.
Indien alle commissarissen zijn ontslagen door de AVA op grond van art. 2:161a BW,
dan voorziet dit artikel in benoeming van nieuwe commissarissen.
Ook de AVA en OR kunnen aan de RvC kandidaten aanbevelen die door de RvC voor
benoeming door de AVA worden voorgedragen, krachtens art. 2:158 lid 5 BW. De
AVA kan een door de RvC voorgedragen kandidaat afwijzen, waarna de RvC een
nieuwe voordracht dient op te maken waarin met de wensen van de AVA rekening
kan worden gehouden.
De RvC dient rekening te houden met de wensen van de AVA. De AVA kan haar
aanbevelingsrecht overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de
leden aanwijst, krachtens art. 2:158 lid 10 BW. Echter zo blijkt uit eerder onderzoek,
wordt zelden of nooit door de AVA gebruik gemaakt van het recht om een
commissaris voor te dragen, terwijl de wet de mogelijkheid biedt om zo’n voordracht
via de commissie van aandeelhouders in alle rust en vertrouwelijkheid voor te
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bereiden.48 Interessant is het artikel van Santen en Bentlage inzake de commissie van
aandeelhouders.49

Alle commissarissen moeten volgens de Code, III3.3, na benoeming een
introductieprogramma volgen, waarin in aandacht wordt besteed aan diverse
disciplines. Mijns inziens zou een dergelijk programma zeker niet verkeerd zijn, mits
het programma gericht is op de onderneming waarin de commissaris zijn functie zal
bekleden. De onderneming kan als onderdeel invoeren, het kennismaken met alle
belanghebbenden van de onderneming, met in het bijzonder de aandeelhouders.
Tijdens deze introductieprogramma waarin de RvC kennis maakt met de
aandeelhouders, of de belangrijkste aandeelhouders, kan de RvC de aandeelhouder
kenbaar maken op welke wijze de communicatie plaatsvindt en wie binnen de RvC
het aanspreekpunt zal zijn.

7 Conclusie
De Code is een soort routeboek om belangenafwegingen met best practices,
spelregels, taken, bevoegdheden en belangenafwegingen in goede banen te leiden.
Centraal hierin staat de vennootschap als samenwerkingsverband van diverse partijen.
Het belang van het bestuur en RvC is gericht op de continuïteit van de onderneming.
De Code is geschreven vanuit de visie dat aandeelhouders hun eigen belangen
nastreven, belangen die niet per definitie hoeven samen te vallen met belangen van de
onderneming als zelfstandig instituut. Roeleveld omschrijft het als volgt 50 , “Het
grootste spanningsveld ontstaat op het breukvlak van eigendom en zeggenschap: de
amorfe, veelkleurige en omvangrijke groep van aandeelhouders versus het bestuur en
de RvC.” Deze spanningsvelden zijn duidelijk tot uiting gekomen in de ASMI zaak.
Ik onderstreep de woorden van Steven Schuit dat de wetgever heeft nagelaten om te
omschrijven
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ondernemingsbestuur. Maar hoe kan de RvC ondanks deze spanningsvelden de
aandeelhouder aanmoedigen meer betrokken te zijn bij de beursvennootschap?

Er bestaat een wettelijke verplichting voor de RvC te communiceren met de
(omvangrijke) aandeelhouders. Dit kan men afleiden uit art. 2:140 lid 2 BW waarin
staat dat de raad van commissarissen tot taak heeft om 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. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de
vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De aandeelhouders kunnen
worden aangemerkt als een bij de vennootschap betrokken onderneming. Uit de Code,
blijkt dat de RvC belast is met een goed beheer van de relaties met de aandeelhouders.
De aandeelhouder heeft de plicht om vanuit de Code zich te gedragen ten opzichte
van de vennootschap, haar organen en hun mede- aandeelhouders naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid. Hieronder valt de bereidheid om een dialoog met de
vennootschap en medeaandeelhouders aan te gaan.51 De OK heeft in de ASMI-zaak
uitgemaakt dat de RvC geen wettelijke taak heeft in conflictsituatie actief
bemiddelend op te treden. Wel kan ik uit deze zaak afleiden dat het de RvC had
gesierd het conflict op een juiste wijze als bemiddelaar of professional had begeleid.
Uit deze zaak is te herleiden dat de RvC een voortdurende dialoog met de
aandeelhouder dient te voeren. De RvC heeft geen wettelijke plicht om in
conflictsituaties bemiddelend op te treden tussen de aandeelhouder en het bestuur,
maar dient wel in een voortdurend overlegsituatie/dialoog te verkeren met deze
aandeelhouders.

In het buitenland wordt veel aandacht besteed aan de betrokkenheid van de
aandeelhouders bij de ondernemingen. Echter wordt in Verenigd Koninkrijk veel
aandacht besteed aan de rol van de RvC bij deze betrokkenheid. Dit is vastgelegd in
de Stewardship code. Van de RvC wordt aldaar verwacht uit zichzelf, maar ook op
aanvraag, te communiceren met noemenswaardige aandeelhouders. Veel landen
merken op dat aandeelhoudersbetrokkenheid noodzakelijk is en stellen daarbij
51
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regelgeving op, of passen de huidige aan. Mijns inziens is deze benadering te
eenzijdig van aard. De beursvennootschap dient deze betrokkenheid tevens een plaats
te geven in hun organisatie. Om deze betrokkenheid aan te moedigen en vast te
houden zal de vennootschap moeten communiceren met deze aandeelhouders die
worden aangemoedigd meer betrokken te zijn.

Uit onderzoek van de Monitoring Commissie 2011 is gebleken dat buitenlandse
(grote) aandeelhouders die vooral actief zijn in Nederland, bereid zijn meer te
investeren in de communicatie met de onderneming wanneer de uitkomst van de
dialoog ook daadwerkelijk te beïnvloeden is en niet reeds vaststaat. Hier lijkt een
uitdaging te liggen voor de RvC en de vennootschap. Immers, dient de RvC niet
alleen de belangen te waarborgen van de belanghebbenden, de aandeelhouder, maar
tevens die van de onderneming. Daarnaast dienen de aandeelhouders zich niet te
bemoeien met de strategie van de onderneming. Om de communicatie tussen de RvC
en de aandeelhouder te bevorderen zal de vennootschap zich moeten beseffen dat
deze communicatie niet enkel informeren betreft. De vennootschap dient open te
staan voor een situatie waarin men de visie van de aandeelhouder serieus meeneemt in
zijn of haar besluitvorming. De taak van de RvC zou kunnen zijn, het slaan van een
communicatie brug tussen de aandeelhouder en het bestuur. De RvC dient een
overzicht te kunnen bieden aan het bestuur waarin de visie van de aandeelhouders
duidelijk is. Van belang is om de aandeelhouders het idee te geven dat er
daadwerkelijk werk wordt gemaakt van hun visie. Dan blijkt dat de aandeelhouder in
staat is geld en energie te willen steken in de betrokkenheid bij de vennootschap.

De RvC heeft meer (communicatie) mogelijkheden om de aandeelhouders bij de
beursvennootschappen waarin zij investeren, te betrekken. Een nominatiecommissie
waarin de grootste aandeelhouders zitten zou betekenen dat de RvC dichter bij deze
aandeelhouders staan en zodoende sneller een dialoog op gang kunnen brengen. Een
two-tier bestuursvorm zou kunnen leiden tot meer onafhankelijkheid van de RvC en
meer vertrouwen van de aandeelhouder. Deze organisatievorm zou eerder kunnen
leiden tot nauwere banden met de aandeelhouders. Ook binnen de RvC kan men
invloed uitoefenen. Door middel van een intensieve werving & selectie beleid kan
men commissarissen selecteren die communicatief en sociaal zeer vaardig zijn.
Binnen de RvC kan 1 commissaris worden aangewezen/gekozen die de communicatie
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coördineert. Bij de benoeming van de RvC kan men tijdens de introductie aandacht
besteden aan de aandeelhouders en de wijze van communiceren naar de
aandeelhouders. Net zoals de Code (III 3.2) een financieel expert aanwijst, zou tevens
een communicatiedeskundige kunnen worden verworven voor de RvC.

De wijze waarop de RvC zou moeten communiceren met de aandeelhouders zullen
verschillend zijn. Veelal zou de RvC via de elektronische weg kunnen verrichten.
Echter lijkt het mijns inziens belangrijk dat de RvC ieder kwartaal alle belangrijke
aandeelhouders persoonlijk heeft gesproken. Uiteindelijk dient de RvC een overview
te hebben van de visie, problemen en zorgen van de aandeelhouders. De voorzitter
van de RvC zou aanwezig kunnen zijn op afspraken tussen de CEO en
aandeelhouders. De RvC dient ervoor te waken om van hun functie geen fulltime
baan te maken. Dit lijkt ook niet noodzakelijk gezien de huidige technologieën die
voor handen zijn om snel en efficiënt te kunnen communiceren. Ook met de
buitenlandse aandeelhouders.

Zou deze verplichting tot communicatie een verzwaring van de taken van de RvC met
zich meebrengen? In mijn ogen zal dit niet een verzwaring opleveren voor de RvC.
Anders dan Timmerman in zijn conclusie bepleit52 vind ik niet dat wanneer de RvC
zijn takenpakket uitbreidt met een communicatiestrategie richting de aandeelhouders,
dit een ongewenste verzwaring meebrengt. Het intensief communiceren zou eerder
een verlichting met zich mee kunnen brengen. De RvC kan daardoor preventief
handelen en mogelijke conflictsituaties tussen bestuur en aandeelhouder voorkomen.
De aandeelhouders kunnen als gevolg voor een langere periode aan de vennootschap
worden betrokken.
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9 Bijlage
9.1

Bijlage 1

Bron: Handboek CG, Peij 2011 gebaseerd op Tricker 1984.
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