Stibbe

Monitoring Commissie Corporate Governance
Code
Secretariaat
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
Per e-mail: secretariaat(imccg.nI

Amsterdam Brussels Luxembourg Dubai Hong Kong London New York

Stibbe
Advocaten en notarissen
Strawinskylaan 2001
Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Nederland
T +31 20 546 06 06
F +31 20 546 01 23
www.stibbe.com
Datum

6 april 2016

Reactie op het consultatiedocument Voorstel voor herziening van de Code
Geachte Commissie,
Als kantoor maken wij graag gebruik van de mogelijkheid om in het kader van de consultatie te re
ageren op het voorstel tot herziening van de Corporate Governance Code (het “Voorstel”).
Wij beginnen met enkele algemene opmerkingen. Daarna volgt ons commentaar per Principe/Best
practice bepaling (“Bpb”).
Algemene opmerkingen
Het Voorstel verdient zonder meer waardering. Dat neemt niet weg dat wi bij enkele aan het Voor
stel ten grondslag liggende uitgangspunten een vraagteken plaatsen.
Het Voorstel stelt de lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming centraal, maar definieert “waardecreatie” niet. Het ligt misschien voor de hand aan te
nemen dat het daarbij gaat om de ontwikkeling van de financiële waarde van de onderneming, de
aandeelhouderswaarde. Het lijkt er echter op dat de Monitoring Commissie (de “Commissie”) niet
een ontwikkeling van de financiële waarde alleen op het oog heeft. In het Voorstel worden tenslotte
ook de overheid en maatschappelijke groeperingen onder stakeholders geschaard. Ook wijzen wij
in dit verband op het accent dat in het Voorstel op de cultuur van een onderneming wordt gelegd.
Hier hoeft niets tegen te zijn, maar de vraag rijst of “waardecreatie” in dit verband niet makkelijk
tot misverstanden aanleiding kan geven en ten minste nadere toelichting behoeft.
Net als bij de huidige Code springt in het oog dat het Voorstel niet op een systematische wijze aan
dacht besteedt aan de samenstelling, de taken en verantwoordelijkheden en het functioneren van het
bestuur. Historisch laat zich dit verklaren doordat de Code zich primair richtte op het functioneren
van de raad van commissarissen. Het Voorstel besteedt echter ook aandacht aan het Executive
Committee. Dit dwingt tot een nadere gedachtebepaling over de allocatie van taken en verantwoor
delijkheden tussen het bestuur en het Executive Commiftee. Het ligt daarom wat ons betreft in de
rede dat in de Code in meer algemene en gestructureerde zin aandacht aan het bestuur wordt be
steed.
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Allocatie vragen doen zich ook voor waar het gaat om de verhouding tussen de raad van commissa
rissen, zijn voorzitter, de auditcommissie en haar voorzitter.
De Commissie neemt tot uitgangspunt om bestaande wet- en regelgeving niet meer in de Code op
te nemen. Het ligt echter voor de hand om ook bepalingen en regelingen waarvan verwacht mag
worden dat die op korte termijn in werking zullen reden, niet in het Voorstel op te nemen of verder
uit te werken. Wat in Europese regelgeving, de wet of de implementatie daarvan staat, zou binnen
het door de Commissie gekozen uitgangspunt ook niet in de Code vermeld moeten worden.
-

-

Wij onderkennen vanzelfsprekend dat in de rechtspraak de Principes zoals die zijn neergelegd in de
Code zijn aangemerkt “als breed gedragen opvattingen over goede corporate governance”. Gelet
echter op de aard van een aantal voorstellen van de Commissie lijkt het ons niet helemaal gelukkig
dat de Preambule van het Voorstel er van uitgaat dat ook de inhoudelijke wijzigingen van de Code
zonder meer maatschappelijk breed gedragen zullen worden. Dat geldt in het bijzonder voor de mo
gelijke duiding van het centrale begrip lange termijn waardecreatie, de hiervoor al genoemde allo
caties en de opname in de Code van (spoedig) te verwachten wet- en regelgeving. Ook geldt dat
voor de mate van detaillering van sommige regelingen en de one sizefits all benadering. Wat dat
laatste betreft kan natuurlijk gesteld worden dat dat gernitigeerd wordt door het beginsel van “pas
toe of leg uit”. Dat neemt echter niet weg dat veel ondernemingen zich gedwongen zullen zien op
gedetailleerde wijze te verantwoorden waarom zij van de in dat geval in de Code neergelegde, naar
hun aard voor hen niet geëigende bepalingen afwijken.
Na deze algemene opmerkingen volgt hieronder ons commentaar per Principe/Bpb.
Preambule/Uitgangspunten (p. 55 consultatiedocument), Principe 1.1 en Bpb 1.1.1 Lange termijn
waardecreatie
Met het voorgestelde Principe 1.1 wordt voor de taakuitoefening door het bestuur een richtsnoer
toegevoegd: de lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onder
neming. Deze lange termijn waardecreatie moet onderdeel zijn van de visie van het bestuur die uit
gewerkt moet worden in een strategie. Uit de voorgestelde Preambule blijkt dat het creëren van
waarde op lange termijn moet geschieden voor alle stakeholders. Onder stakeholders worden vol
gens de Preambule verstaan groepen en individuen die direct of indirect het bereiken van de doel
stellingen van de vennootschap beïnvloeden of er door worden beïnvloed. Dit zijn werknemers,
aandeelhouders en andere vermogensverschaffers, toeleveranciers, afnemers partijen die in een
directe relatie staan met de vennootschap maar ook de overheid en maatschappelijke groeperin
gen.
—

—

Het is niet duidelijk op welke manier de overheid als stakeholder gezien moet worden en waarom
ten opzichte van de overheid waarde op lange termijn gecreëerd moet worden. Dat geldt nog sterker
voor de genoemde maatschappelijke organisaties. Niet alleen is dit geen eenduidig begrip maar ook
voor hen zou het waarde creatie-streven niet moeten gelden. Hetzij de term “stakeholder” in het
Voorstel omvat een te grote groep gezien de uitgangspunten of het begrip lange termijn waarde
creatie behoeft een duidelijker invulling.
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In de huidige Code worden deze groepen aangeduid als belanghebbenden en het bestuur en raad
van commissarissen hebben een integrale verantwoordelijkheid om hun belangen af te wegen in het
kader van de continuiteit van de onderneming. De voorgestelde Preambule legt de verantwoorde
lijkheid bij het bestuur en de raad van commissarissen voor de afweging van de belangen van de
stakeholders in het streven naar de lange termijn waardecreatie. Dit is een fundamenteel andere
benadering dan de huidige Code. In vergelijking met de huidige Code, waarin dit onderwerp aan de
orde kwam bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid, wordt in het Voorstel de lange termijn
waardecreatie niet alleen als strategisch doel gesteld, maar komt het in verschillende onderwerpen
terug. Zo is de lange termijn waardecreatie in de voorgestelde Bpb’s een aspect bij de analyse van
de risico’s, de risk appetite en de beheersmaatregelen daarvoor. Overigens moet volgens het voor
gestelde Principe 3.1 dat gaat over het beloningsbeleid voor bestuurders de lange termijn waardecreatie door dit beleid gestimuleerd worden (zie ook Bpb 3.1.2.i). De raad van commissarissen
moet dit aspect in het remuneratierapport beschrijven en onderbouwen (zie Bpb 3.4.1.i. en iii).
De lange termijn waardecreatie komt ook terug als richtsnoer in een andere voorgestelde toege
voegde taak voor het bestuur: het vormgeven van een cultuur. Dit richtsnoer is een belangrijk on
derdeel bij de vaststelling door het bestuur van gezamenlijke waarden voor de vennootschap in het
kader van de inbedding van de cultuur in de onderneming (Bpb 2.5.3.i). Het bestuur moet dit in het
bestuursverslag toelichten.
Tot slot komt de lange termijn waardecreatie terug in het voorgestelde Principe 4.4 als belangrijke
factor bij de toelaatbaarheid van de certificering als beschermingsmaatregel.
Bpb 1 .1 .1 Strategie voor lange termijn waardecreatie
Opmerkelijk is overigens nog dat de niet-financiële aspecten van ondernemen, zoals milieu, sociale
en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijden van corruptie en om
koping in Bpb 1.1.1 apart worden genoemd. Na implementatie van Richtlijn EU 2014/95/EU (niet
financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen) zullen de
vennootschappen die onder de Code vallen als organisaties van openbaar belang hierover al een
verklaring moeten opnemen in het bestuursverslag. Gelet op het door de Commissie gekozen uit
gangspunt dat onderwerpen die al deel uitmaken van de regelgeving niet ook in de Code zouden
moeten worden opgenomen, is onduidelijk wat een bepaling in de Code hieraan kan toevoegen.
Vanuit dit uitgangspunt verdient het de voorkeur deze bepaling te laten vervallen.
Bpb 1.1.2 Lange termijn waardecreatie Rol raad van commissarissen
-

In de huidige Code wordt in Bpb 11.1.2 een aantal strategische onderwerpen aan de goedkeuring van
de raad van commissarissen onderworpen. De voorgestelde Bpb 1.1.2 is beperkt tot de strategie ter
realisatie van lange termijn waardecreatie; wij vragen ons af of dat niet een te grote beperking is.
Principe 1.2 en Bpb’s 1 .2.1 tlm 1.2.3 Risicobeheersing
Principe 1.2 over risicobeheersing wordt uitgewerkt in drie Bpb’s waarin de fases van het bepalen
van de risico’s, het bepalen van de risicobereidheid en het ontwerpen, implementeren en onderhou
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den van de risicobeheersings- en controlesystemen zijn opgenomen. Deze bepalingen zouden op
een paar punten verbeterd kunnen worden.
Bpb 1.2.1 zou moeten bepalen dat het bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen
de risk appetite vaststelt waarbinnen de vennootschap risico’s wil accepteren in plaats van kan ac
cepteren aangezien het hier niet gaat om haar risicodraagkracht maar om haar risicobereidheid:
welke risico’s is de vennootschap bereid te dragen? Uiteraard dient de vennootschap bij het bepalen
van de risk appetite de risk capacity in aanmerking te nemen.
Onduidelijk is waarom in de bepaling over de risicobeheersings- en controlesystemen (Bpb 1.2.2) is
opgenomen dat deze systemen alleen voor zover mogelijk deel uitmaken van de werkprocessen en
voor zover relevant bekend zijn op alle niveaus binnen de met de vennootschap verbonden onder
neming. Het lijkt niet goed voorstelbaar en bovendien ongewenst dat de systemen geen onderdeel
uitmaken van de werkprocessen en niet bekend zijn binnen de onderneming.
Tot slot is in Bpb 1.2.2 opgenomen dat de interne systemen tijdig worden aangepast naar aanleiding
van incidenten. Het verdient aanbeveling te verduidelijken dat ook interne en externe ontwikkelin
gen kunnen nopen tot aanpassingen.
Principe 1.3. en Bpb’s 1.3.1 t/m 1.3.6 Interne audit functie
De bepalingen over de interne audit functie zijn uitgebreid. Hoewel de Commissie in de toelichting
beschrijft dat het uitgangspunt is dat iedere vennootschap beschikt over een interne audit functie
laat de wijze waarop het Principe en de Bpb’s zijn vormgegeven en in het bijzonder Bpb 1.3.6 (jaar
lijkse evaluatie of behoefte bestaat aan instelling van een interne audit functie), veel ruimte voor de
keuze om geen interne audit functie in te stellen. Deze keuze is niet in lijn met de ontwikkelingen in
binnen- en buitenland. Banken zijn al verplicht een interne audit functie in te stellen. Ook in andere
sectoren wordt in toenemende mate belang gehecht aan een onafhankelijke interne audit functie.
Het belang hiervan is ook terug te vinden in de buitenlandse Corporate Governance codes die zijn
onderzocht door de Rijksuniversiteit Groningen. Overigens moeten vennootschappen waarvan aan
delen genoteerd zijn aan de NYSE een interne audit functie hebben (waarbij outsourcing mogelijk
is), anders dan in het onderzoeksrapport van de Rijkuniversiteit Groningen is vermeld.
Ook wat betreft de positionering van de interne audit functie kiest de Commissie voor een behou
dende lijn. De Commissie heeft er voor gekozen de interne audit functie niet onder de verantwoor
delijkheid van de auditcommissie te laten vallen. De interne audit functie blijft functioneren onder
de verantwoordelijkheid van het bestuur. Om de objectieve taakvervulling te waarborgen heeft de
Commissie een aantal waarborgen ingebouwd. Deze waarborgen zouden kunnen worden aange
scherpt in het nieuwe Principe en de Bpb’s.
In de eerste plaats zou een systeem van dubbele rapportagelijnen in Principe 1.3 kunnen worden
opgenomen, zoals aanbevolen wordt in de International Standards for the Professional Practice of
Internal Auditing. Aangesloten zou kunnen worden bij de tekst van de Code Banken (p. 12) waarin
is opgenomen dat het hoofd van de interne audit functie rapporteert aan de voorzitter van de raad
van bestuur en daarnaast een directe rapportageljn heeft naar de voorzitter van de auditcommissie.
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In de tweede plaats zou bepaald kunnen worden dat een reglement (internal audit charter) wordt
opgesteld en goedgekeurd moet worden door de auditcommissie.
In de derde plaats stelt de Commissie weliswaar terecht voor dat de auditcommissie de benoeming
en ontslag van het hoofd van de interne audit functie en het werkplan moet goedkeuren en, indien
de vennootschap geen interne audit functie heeft, moet beoordelen of deze functie dient te worden
ingesteld, maar de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de voorzitter van de auditcom
missie, de auditcommissie en de raad van commissarissen zou beter moeten aansluiten bij ons ven
nootschapsrechtelijk systeem.
Niet de voorzitter van de auditcommissie (zoals nu wordt voorgesteld in Bpb 1.3.1) zou de benoe
ming en ontslag van het hoofd van de afdeling moeten goedkeuren, maar de raad van commissaris
sen, gehoord de auditcommissie. In Bpb 1.3.6 zou verduidelijkt moeten worden dat de raad van
commissarissen na advies van de auditcommissie bepaalt of een interne audit functie ingesteld moet
worden.
Tot slot zou in Bpb 1.3.4 bij voorkeur opgenomen moeten worden dat de werkzaamheden worden
ingericht in overeenstemming met de hiervoor genoemde International Standards for the Professio
nal Practice of Internal Auditing.
Overigens valt op dat in de voorgestelde Code alleen bepalingen over de interne audit functie zijn
opgenomen terwijl recente schandalen het belang hebben aangetoond van een goed opgezet internal
frarnework, waarvan ook een onafhankelijk opgezette compliance functie deel uitmaakt.
Bpb 1.4.1 Verantwoording
De door het bestuur van de vennootschap af te leggen verantwoording over de effectiviteit en wer
king van de interne risicobeheersings- en controlesystemen wordt in het Voorstel op een aantal pun
ten uitgebreid. Opvallend is dat het Voorstel voorschrijft dat over een aantal aspecten verantwoor
ding wordt afgelegd, waar de huidige Code bepaalt dat daarover door het bestuur van de vennoot
schap een beschrijving moet worden opgenomen in het bestuursverslag (bijvoorbeeld over de ge
voeligheid van de resultaten van de vennootschap ten aanzien van externe omstandigheden en vari
abelen (huidig Bpb 11.1.6)). Niet duidelijk is of het afleggen van verantwoording een verdergaande
verplichting inhoudt dan (slechts) het opnemen van een beschrijving. Voor belangrijke tekortko
mingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de gevoeligheid van de resultaten
van de vennootschap lijkt “beschrijving” meer voor de hand liggen dan “verantwoording afleggen”.
Bpb 1.4.1 bevat, ten opzichte van de huidige Bpb 11.1.4, de uitbreiding dat het bestuur in het be
stuursverslag ook over andere risico’s dan risico’s gerelateerd aan de strategie verantwoording moet
afleggen. Als concreet voorbeeld noemt de Commissie dat ook over niet-financiële risico’s verant
woording moet worden afgelegd. Datzelfde geldt voor het afleggen van verantwoording over de
risk appetite van de vennootschap. Deze uitbreidingen passen bij de uitgebreidere invulling van de
risicobeheersing door de vennootschap zoals uitgewerkt in Bpb’s 1.2.1 tot en met 1.2.3. Anders dan
de Commissie opmerkt blijft de verantwoording op de overige punten niet ongewijzigd, maar dient
voorgeschreven in onderdeel (v) van Bpb 1.4.1 door het bestuur ook verantwoording te worden
afgelegd over ‘de gevoeligheid van de resultaten van de vennootschap ten aanzien van materiële

—

—
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wijzigingen in externe omstandigheden’. Deze formulering is afkomstig uit de huidige Bpb 11.1.6.
Vanwege de vage en mime formulering van deze bepaling, verdient het de voorkeur om deze uit
breiding ofwel nader toe te lichten (en in te kaderen), ofwel te schrappen.
Hiervoor wezen wij er al op dat de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de voorzitter van
de auditcommissie, de auditcommissie en de raad van commissarissen beter zou moeten aansluiten
bij ons vennootschapsrechteljk systeem. In het Voorstel wordt de auditcommissie wel erg gezien
als een afzonderlijk sub-orgaan. Dat blijkt zeker ook uit Bpb 1.4.1., dat bepaalt dat het bestuur ver
antwoording aflegt aan de raad van commissarissen en aan de auditcommissie over de effectiviteit
van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Daar de leden
van de auditcornmissie tevens lid zijn van de raad van commissarissen lijkt het wat dubbelop om
aan beiden verantwoording af te leggen. Beter lijkt ons te bepalen dat de auditcommissie, op basis
van de verantwoording op dit punt door het bestuur, advies uitbrengt aan de raad van commissaris
sen.
Bpb 1.4.2 In control Statement
In Bpb 1.4.2. is beschreven wat de tekst moet zijn van de in control verklaring van het bestuur die
deel dient uit te maken van het bestuursverslag. Deze verklaring is op een tweetal punten uitge
breid.
De eerste uitbreiding houdt in dat de verklaring niet alleen moet inhouden dat de vennootschap ‘in
control’ is voor wat betreft beheersing van financiële verslaggevingsrisico’s, maar ook dat in al
gemene zin de interne risicobeheersings- en controlesystemen in het boekjaar naar behoren heb
ben gewerkt. Deze uitbreiding leidt ertoe, zoals de Commissie zelf ook opmerkt, dat de reikwijdte
van de in control verklaring weer (meer) aansluit bij de tekst van de verklaring zoals deze in de Co
de uit 2003 was voorgeschreven. De uitbreiding is in lijn met de aandacht die de Commissie be
steedt aan niet-financiële aspecten van ondernemen. Tegelijkertijd gaat deze uitbreiding verder dan
hetgeen is vereist onder artikel 3a sub a van het Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud
jaarverslag (Stb. 2004, 747). De voorgestelde uitbreiding gaat ook verder dan de ‘in control over fi
nancial reporting’ verklaring zoals deze moet worden afgegeven door (bestuurders van) vennoot
schappen waarvan aandelen zijn genoteerd op een Amerikaanse effectenbeurs uit hoofde van s. 404
van de Sarbanes-Oxley Act. De vraag is of dit wenselijk is.
—

—

De tweede uitbreiding van de in control verklaring betreft de uitdrukkelijke verklaring van het be
stuur dat de continuïteit van de vennootschap naar verwachting voor de komende twaalf maanden
gewaarborgd is. Het is de vraag wat de toegevoegde waarde is van deze verklaring van het bestuur
ten opzichte van de uit dejaarrekeningvoorschriften voortvloeiende eis dat indien gerede twijfel be
staat over de veronderstelde continuïteit van de vennootschap, hetzij andere waarderingsgrondsla
gen moeten worden toegepast in de jaarrekening (vergelijk arft. 2:384 lid 3 BW en lAS 1.25 en lAS
1.26), hetzij daarover in het bestuursverslag een opmerking moet worden gemaakt (art. 2:391 lid 1
vierde volzin BW). Deze continuïteitsveronderstelling moet bovendien door de externe accountant
worden beoordeeld. Omdat het bestuur verantwoordelijk is voor het opstellen van de jaarrekening
en de daaraan ten grondslag liggende continuïteitsveronderstelling die door de externe accountant
moet worden beoordeeld, menen wij dat deze uitbreiding van de in control verklaring niet zou moe
ten worden gehandhaafd.
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Principe 1.5 en Bpb’s 1.5.1 t/m 1.5.5 Rol raad van commissarissen en auditcommissie
De Commissie besteedt veel aandacht aan risicomanagement en het belang van het beheer van an
dere dan financiële risico’s en toezicht op controlemaatregelen die gericht zijn op het bevorderen
van integer gedrag. Illustratief in dit verband is dat een apart hoofdstuk wordt gewijd aan cultuur.
Opvallend is dat ondanks deze aandacht voor cultuur en gedrag de Commissie in de toelichting op
de risicobeheersings- en controlesystemen in Bpb 1.2.3 de controlemaatregelen die gericht zijn op
het bevorderen van integer gedrag, de soft controls, niet noemt. In Bpb 1.3.5 over de rapportage
door de interne audit functie, die de werking van de risicobeheersings- en controlesystemen beoor
deelt, is daarentegen wel opgenomen dat in het overleg tussen het bestuur, de auditcommissie en de
interne audit functie aandacht moet worden besteed aan cultuur en gedrag. Ervan uitgaande dat de
Commissie de soft controls wel beschouwt als onderdeel van de risicobeheersings- en controlesys
temen, ziet de Commissie het kennelijk als taak van de auditcomrnissie om hierop toezicht te hou
den. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot Principe 2.5 over cultuur waarin is opgenomen dat de
raad van commissarissen toezicht houdt op de activiteiten van het bestuur ter zake cultuur; ook op
dit punt speelt de allocatie van verantwoordelijkheden en de vennootschapsrechteljke verhouding
tussen de auditcomissie en de raad van commissarissen.
Een daaraan gerelateerde vraag is waarom de Commissie ervoor kiest om meer taken juist bij de
auditcornmissie te leggen dan de taken die volgen uit de Audit Richtlijn ((2014/56/EU) en Audit
Verordening (537/2014). In de Audit Richtlijn lijkt de taak van de auditcommissie beperkt te wor
den tot de doeltreffendheid van de interne systemen met gevolgen voor de financiële verslaggeving.
Deze beperking is niet opgenomen in het ontwerp implementatiebesluit ter uitvoering van de Audit
Richtlijn1 maar voor zover dit alsnog gebeurt ligt het voor de hand dat de Code hierbij aansluit. Bo
vendien kan de vraag gesteld worden of het sowieso niet beter is om voor zover wettelijke rege
lingen in de Code al herhaald zouden moeten worden in de Code alleen de in wetgeving neerge
legde taken toe te wijzen aan de auditcommissie en vennootschappen de vrijheid te geven om ande
re taken bij de raad van commissarissen als geheel, de auditcommissie of een risicocommissie neer
te leggen. Op die manier kan beter rekening worden gehouden met de grootte en complexiteit van
de vennootschap en de tijd en expertise van de leden van de raad van commissarissen. Gezien de
ontwikkelingen in de financiële sector, waar een risicocommissie gebruikelijk en bij banken die als
significant worden aangemerkt verplicht is, en het toenemende belang dat ook buiten de financiële
sector gehecht wordt aan risicobeheer, is het opvallend dat de nieuwe Code met geen woord rept
over de mogelijkheid voor vennootschappen om een risicocommissie in te stellen.
—

—

Principe 1.6 en Bpb’s 1.6.1 t/m 1.6.4 Benoeming en beoordeling functioneren externe accountant
De Bpb’s 1.6.2 (opdracht), 1.6.3 (verantwoording) en 1.6.4 (persbericht bij vertrek) zijn nieuwe be
palingen ten opzichte van de huidige Code. Bpb 1.6.1 bouwt (deels) voort op de huidige Bpb V.2.2.
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www.intemetconsultatie.nl/implementatiebesluitaccountancy.

geconsulteerd
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Het past bij maatschappelijke ontwikkelingen om de rol van de auditcomrnissie en de raad van
commissarissen bij de selectie en (her)benoeming van de externe accountant (verder) te versterken.
Ook in het door de NBA werkgroep opgestelde rapport ‘In het publiek belang’ (2014) wordt hier
aan aandacht besteed. Tegelijkertijd lijkt de Code op onderdelen op gespannen voet te staan met
huidige en toekomstige wet- en regelgeving. Zo is niet duidelijk hoe het in Principe 1.6 geformu
leerde beginsel dat ‘de raad van commissarissen de voordracht tot benoeming van de externe ac
countant doet’ zich verhoudt tot het bepaalde in art. 2:393 lid 2, derde volzin BW, dat ‘[d]e aanwij
zing van de accountant door generlei voordracht wordt beperkt’. Ook voor de huidige Code geldt
overigens deze onduidelijkheid. Onduidelijk is eveneens hoe de aan de auditcommissie en de raad
van commissarissen toebedachte rol in Bpb’s 1.6.1 en 1.6.2 zich verhoudt tot de vanaf 17juni
2016 rechtstreeks werkende Audit Verordening. In art. 16, leden 2 en 3, van die verordening
wordt op gedetailleerde wijze voorgeschreven welke rol de auditcommissie dient te vervullen bij de
selectie van de externe accountant. Art. 16 lid 5 van de Audit Verordening schrijft daarbij reeds
voor dat aan de algemene vergadering verantwoording wordt afgelegd over het selectieproces. Het
verdient aanbeveling dat de Commissie nader overweegt of invoering van de voorgestelde Bpb’s
1.6.2 en 1.6.3 niet overbodig is, gezien de op korte termijn in werking tredende Europese regelge
ving op dit terrein.
—

—

Wat de voorgestelde Bpb 1.6.4 betreft om bij tussentijds vertrek van de externe accountant een
persbericht te publiceren, menen wij dat bij tussentijds vertrek van de accountantsorganisatie in ie
der geval al een persbericht moet worden gepubliceerd uit hoofde van (de publicatieplicht van)
koersgevoelige informatie. In dat opzicht lijkt ons Bpb 1.6.4 overbodig. Indien uitsluitend de exter
ne accountant de natuurlijk persoon die verantwoordelijk is voor de accountantsverklaring ver
trekt, rijst de vraag ofwel in alle gevallen publicatie van een persbericht door de vennootschap zou
moeten worden geëist. Indien een dergelijk vertrek in de privé-sfeer ligt van deze externe accoun
tant ligt dat niet per definitie in de rede. De Commissie zou de voorgestelde Bpb in dit opzicht kun
nen nuanceren.
—

—

Principe 1.7 en Bpb’s 1.7.1 t/m 1.7.8 Uitvoering werkzaamheden externe accountant
De wijze waarop de externe accountant zijn werkzaamheden moet uitvoeren wordt uitgebreid be
schreven in een aantal Bpb’s. Bij deze uitbreidingen ten opzichte van de huidige Code valt een aan
tal elementen op. De uitbreiding in Bpb 1.7.1 om de externe accountant alle informatie te verstrek
ken die hij nodig heeft voor de uitvoering van zijn werkzaamheden (en niet, zoals in de huidige Bpb
V.4.1 is bepaald, de financiële informatie die ten grondslag ligt aan kwartaal- en haWjaarcijfers
apart te noemen) is niet onlogisch. Tegelijkertijd zal (het bestuur van) de vennootschap reeds op de
voor accountants geldende controlevoorschriften met de accountant overeen moeten zijn gekomen
dat alle voor de opdracht relevante informatie aan de accountant wordt verstrekt. De toegevoegde
waarde van Bpb 1.7.1. en overigens ook daarvoor al van de huidige Bpb V.4.1 is daardoor be
perkt.
—

—

Bpb 1.7.5 bepaalt dat de auditcommissie het eerste aanspreekpunt is bij de constatering van onre
gelmatigheden door de externe accountant. Ook deze bepaling is in lijn met het voorgaande
verbreed tot alle onregelmatigheden die verband houden met de uitvoering van de opdracht van de
externe accountant en niet langer beperkt tot onregelmatigheden die verband houden met de inhoud
van financiële berichten (huidige Bpb 111.5.5). Ook voor deze uitbreiding is iets te zeggen. Het
—

—
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Voorstel geeft een specifieke invulling aan art. 7 van de Audit Verordening het artikel dat voor
schrijft dat bij vermoeden van onregelmatigheden, waaronder fraude, de externe accountant deze bij
de gecontroleerde entiteit moet melden. Nu de Audit Verordening niet specifiek spreekt over com
municatie met de auditcommissie en in de controlevoorschriften voor accountants doorgaans wordt
gesproken over de verplichting voor de accountant om bij constatering van fraude te communiceren
met ‘de personen belast met de governance’ binnen een vennootschap, rijst de vraag waarom de
Commissie specifiek voor de auditcommissie heeft gekozen als eerste aanspreekpunt en niet voor
(de voorzitter van) de raad van commissarissen.
—

Wat de voorgestelde Bpb 1.7.6 betreft de bepaling die voorschrijft dat het bestuur en de raad van
commissarissen op hetzelfde moment de management letter en het accountantsverslag moeten krij
gen rijst de vraag hoe deze bepaling zich verhoudt tot de in art. 11 van de Audit Verordening op
genomen verplichting voor de externe accountant om aan de auditcommissie een uitgebreide aan
vullende verklaring te verstrekken. Het verdient de voorkeur dat de Commissie de onderlinge ver
houding tussen de voorgestelde Bpb 1.7.6 en art. 11 van de Audit Verordening nader verduidelijkt.
—

—

Ten slotte wordt in de nieuw voorgestelde Bpb 1.7.7 voorgesteld dat de externe accountant tekort
komingen in de verantwoording van de naleving van de Code moet rapporteren aan het bestuur en
de raad van commissarissen. Niet duidelijk is hoe deze bepaling zich verhoudt tot de voorgestelde
Bpb 1 .7.5 die mede lijkt te zien op de inhoud van de Code en waarbij de auditcommissie het eer
ste aanspreekpunt is. Ook kan de vraag worden opgeworpen of deze aan de externe accountant toe
bedeelde taak niet reeds voortvloeit uit de in art. 2:293 lid 3, tweede volzin, BW beschreven taak
van de accountant om ‘na te gaan of het bestuursverslag is opgesteld overeenkomstig Titel 9 van
Boek 2 BW’. Het lijkt aannemelijk dat dit ‘nagaan’ mede omvat het nagaan of aan naleving van de
Code is voldaan.
—

Principe 2.1 Samenstelling en omvang van het bestuur en de raad van commissarissen
Principe 2.1 over de samenstelling en omvang van het bestuur en de raad van commissarissen wordt
uitgewerkt in negen Bpb’s. Vier Bpb’s zijn gewijd aan de onafhankelijkheid van commissarissen.
De resterende vijf Bpb’s zien op het profiel waaraan de raad van commissarissen dient te beant
woorden, de personalia van elke commissaris, de mogelijkheid van de instelling van een Executive
Committee, de vereiste deskundigheid en diversiteit. Met betrekking tot het bestuur, dat vennoot
schapsrechteljk de centrale rol in een onderneming vervult, zijn geen specifieke Bpb’s opgenomen.
Wij menen, mede in het licht van de aandacht die de toelichting op het Voorstel besteedt aan de
Executive Committee, dat het wenselijk is in de Code ook structureel aandacht te besteden aan het
bestuur en de verhouding van het bestuur zowel ten opzichte van de raad van commissarissen als
ten opzichte van een eventueel Executive Committee.
Bpb 2.1.4 Deskundigheid
De huidige Code besteedt in Principe 111.3 (“deskundigheid en samenstelling”) aandacht aan de
specifieke deskundigheid waarover een commissaris moet beschikken om zijn taak te kunnen ver
vullen, mede in het kader van de profielschets van de raad. Specifieke onderwerpen noemt Principe
111.3 niet. De Commissie stelt nu voor dat elke commissaris niet alleen moet beschikken over de
specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, maar ook dat elke
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commissaris geschikt moet zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Met andere
woorden: de herziene Code maakt geen melding van specifieke kennis om het financieeleconomisch beleid van de vennootschap te kunnen beoordelen, maar dat valt vanzelfsprekend wel
onder “de hoofdlijnen van het totale beleid”.
Nieuw is dat minimaal één commissaris moet beschikken over specifieke deskundigheid “op het
gebied van technologische innovatie en nieuwe business modellen”. De toelichting werkt niet uit
wat moet worden verstaan onder “het ontwikkelen van nieuwe business modellen”. De Commissie
meldt slechts dat de huidige economische en maatschappelijke ontwikkelingen zich in een dermate
snel tempo voordoen, dat de vennootschap snel moet kunnen inspelen op kansen en risico’s die
technologische innovaties bieden. De Commissie benadrukt in de toelichting het belang van de rol
die commissarissen op dit gebied kunnen spelen. Het accent dat de Commissie legt door het gebruik
van het woord “ontwikkelen” lijkt er op te duiden dat de Commissie kennis van nieuwe business
modellen niet zo zeer noodzakelijk acht vanuit een “defensief’ gezichtspunt als wel vanuit een “of
fensief’ gebruik van nieuwe business modellen. Wij vragen ons af of deze taakstellende keuze van
de Commissie in ieder opzicht gelukkig is en wel voor iedere vennootschap relevant is. Het is daar
bij niet duidelijk waarom deze kennis specifiek wordt genoemd, terwijl in de profielschets genoemd
in Bpb 2.1.1. veel meer gekeken wordt naar de aard en de activiteiten van de met de vennootschap
verbonden onderneming voor de bepaling van de benodigde deskundigheid.
Wij signaleren verder een drietal mogelijke bezwaren: (i) het risico van het verschuiven van het ac
cent bij de beleidsbepaling van het bestuur naar de raad van commissarissen; (ii) niet alle deskun
digheid behoeft in een raad van commissarissen vertegenwoordigd te zijn en ook een raad van
commissarissen kan op dit punt externe adviseurs inschakelen (de bedoeling van een profielschets
is te bevorderen dat de voor een onderneming relevante competenties in het toezichthoudend orgaan
aanwezig zijn); en (iii) de vraag rijst of op het gebied van “disruptive business modellen” wel ge
noeg personen voldoende ervaring hebben om vertegenwoordiging van die deskundigheid in iedere
raad van commissarissen na te streven.
De huidige Code besteedt, anders dan uit een oogpunt van diversiteit, weinig aandacht aan de sa
menstelling van het bestuur. Ook in het Voorstel wordt niet gedetailleerd ingegaan op de wijze
waarop het bestuur zou moeten zijn samengesteld. Nieuw is dat het bestuur net als de raad van
commissarissen zodanig dient te zijn samengesteld dat benodigde deskundigheid, achtergrond en
vaardigheden aanwezig zijn voor een behoorlijke taakvervulling (Principe 2.1); de omvang van het
bestuur dient daartoe te zijn toegesneden. Daarnaast dient elke bestuurder te beschikken over de
specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak (Bpb 2.1.4).
-

-

Bpb 2.1.5 Diversiteit
De voorgestelde Bpb 2.1.5 betreft een ruimer diversiteitsbegrip dan Bpb 111.3 van de huidige Code,
waarin, in het kader van de op te stellen profielschets, de gemengde samenstelling van de raad van
commissarissen, geslacht en leeftijd worden genoemd. De voorgestelde bepaling ziet niet alleen op
diversiteit binnen de raad van commissarissen, maar ook op diversiteit binnen het bestuur. Veel
vennootschappen waarop de Code van toepassing is moesten echter al rekening houden met diversi
teit in het bestuur vanwege het bepaalde in art. 2:166 BW, welk artikel per 1januari 2016 is komen
te vervallen. Inmiddels is bij de Tweede Kamer het voorstel Wijziging van boek 2 van het Burger-
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lijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling
van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten ven
nootschappen ingediend (Kamerstuk 34 435). Dit voorstel bepaalt dat de per 1januari 2016 verval
len wettelijke regeling waarin het streefcijfer van minimaal 30% vrouwen en minimaal 30% man
nen in het bestuur en de raad van commissarissen was opgenomen, opnieuw in de wet wordt opge
nomen.2 Verwacht mag worden dat dit voorstel in de loop van dit jaar van kracht zal worden.
De voorgestelde Bpb 2.1.5 verplicht de raad van commissarissen voor beide organen een diversi
teitsbeleid op te stellen. De laatste alinea van het voorgestelde Bpb 2.1.5. verwijst naar de wettelijke
regeling over gender diversiteit. Overigens blijft de diversiteit (“gewenste gemengde samenstel
ling”) ook onderdeel uitmaken van de profielschets, aldus de voorgestelde Bpb 2.1.1.
Bpb 2.1.5 is grotendeels in lijn met de voorschriften uit de Richtlijn niet financiële informatie en in
formatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen (hierna: “RLNf”), die dit jaar in de
Nederlandse regelgeving geïmplementeerd zullen moeten worden. De RLNF bepaalt dat in de cor
porate governance verklaring een beschrijving moet worden opgenomen van het diversiteitsbeleid
dat wordt gevoerd met betrekking tot de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen
van de onderneming. Als voorbeelden van diversiteit worden leeftijd, geslacht, of achtergrond inza
ke opleiding en beroepservaring genoemd. Verder moet de verklaring de doelstellingen van dit di
versiteitsbeleid, de wijze van tenuitvoerlegging van dit beleid en de resultaten in de verslagperiode
beschrijven. De tekst van de eerste alinea van de voorgestelde Bpb 2.1.5 is nagenoeg gelijk aan de
tekst van de RLNF, zij het dat daar een expliciete verwijzing wordt gemaakt naar de voor de ven
nootschap relevante aspecten van diversiteit. De RLNF bepaalt dat, indien geen beleid op het ge
bied van diversiteit wordt gevoerd, in de verklaring uiteen wordt gezet waarom dit het geval is.
Naar verwachting zal de implementatie van de RLNF plaatsvinden door een wijziging van het
Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud jaarverslag (Stb. 2004, 747)3 Op grond van de
RLNF moet de accountant controleren of de informatie over diversiteit zoals hiervoor uiteengezet
in de verklaring is verstrekt.
Gelet op zowel het van kracht worden van de RLNF als de verwachting dat de wettelijke regeling
omtrent gender diversiteit opnieuw zal worden ingevoerd, vragen wij ons af wat de toegevoegde
waarde van een afzonderlijke bepaling in de Code is.
In de toelichting op het Voorstel wordt opgemerkt dat de aanwezigheid van een Executive Commi
tee als gevaar kan hebben dat het bestuur een beperkte omvang heeft. Een beperkte omvang van het
bestuur kan invloed hebben op de diversiteit binnen dit orgaan. Het valt op dat het Voorstel het
streven naar diversiteit niet uitbreidt tot het Executive Committee, indien dat is ingesteld. In het
bredere toepassingsbereik van de RLNF lijkt deze wel mede te worden bestreken. In dit opzicht kan
het Voorstel los van de doublure die optreedt met de RLNF en de wettelijke regeling over gender
2

Totdat de regeling weer is opgenomen in Boek 2 BW, verwacht de Minister dat ondernemingen zullen han
delen in overeenstemming met het in de brief van de Minister van 16 november 2015 uitgesproken
voornemen om deze regeling te verlengen.
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diversiteit, als gevolg van het beperktere toepassingsbereik van het Voorstel, tot misverstanden lei
den.
Bpb’s 2.1.6 tlm 2.1.9 Onafhankelijkheid commissarissen
Bpb 111.2.2 uit de huidige Code ziet op de onafhankelijkheid van commissarissen: één van de crite
ria opgenomen in deze Bpb is (sub e) dat een commissaris niet onafhankelijk is als deze commissa
ris (of bepaalde met hem verbonden personen of rechtspersonen) een aandelenpakket van ten min
ste tien procent in de vennootschap houdt. Onder de huidige Code mag er slechts één commissaris
met een dergelijk aandelenbelang zitting hebben in de raad van commissarissen. In de herziene Co
de kunnen in de raad van commissarissen meerdere commissarissen zitting hebben die ieder tien
procent of meer van de aandelen in de vennootschap houden (voorgestelde Bpb 2.1.7) zonder dat
dit een afwijking vormt van de Code.
Principe 2.2 Benoeming, opvolging en evalualie
De Commissie stelt in Principe 2.2 voor dat de raad van commissarissen moet zorgdragen voor i)
een formele en transparante procedure voor het benoemen en herbenoemen van bestuurders en
commissarissen, en ii) een gedegen plan voor opvolging.
In de toelichting bij Principe 2.1 en Bpb 2.2.4 schrijft de Commissie dat de raad van commissaris
sen bij het opstellen van de procedure en het plan voor opvolging rekening moet houden met (de
doelstellingen van) de strategie van de vennootschap en het diversiteitsbeleid. Met uitzondering van
Bpb 2.1.1, waarvan de tweede volzin bepaalt dat bij de voorbereiding van de (her)benoeming van
bestuurders de doelstellingen ten aanzien van diversiteit uit Bpb 2.1.5 in overweging moeten wor
den genomen, vinden we deze uitgangspunten niet terug in het Principe of in de Bpb’s zelf. Het lijkt
beter om dergelijke vereisten daarin expliciet op te nemen.
Bpb’s 2.2.1 en 2.2.1 (Her)benoeming bestuurders en commissarissen
De Bpb’s aangaande benoemings- en herbenoemingstermijnen van bestuurders en commissarissen
(Bpb’s 11.1.1 en 111.3.5 van de huidige Code) waren in 2015 onderwerp van een tweetal op verzoek
van de Commissie uitgevoerde onderzoeken.
De Nyenrode Business Universiteit heeft in haar analyse van de naleving van de Code door ven
nootschappen en de kwaliteit van de uitleg in het boekjaar 2014 specifiek aandacht besteed aan be
noeming en ontslag van bestuurders en commissarissen. Daarnaast heeft de Rijksuniversiteit Gro
ningen onderzoek gedaan naar de internationale context van de Code. Met betrekking tot de
(her)benoemingstermijnen van commissarissen stellen de onderzoekers vast dat in verschillende
buitenlandse Corporate Governance codes (verwezen wordt naar de codes van het Verenigd Ko
ninkrijk, Singapore, Italië en Hong Kong) is opgenomen dat de onafhankelijkheid van commissaris
sen die langer dan negen jaar in de board zitten kritisch moet worden bekeken.
De Commissie stelt dan ook voor om de zittingstermijn van commissarissen in te korten. In het
Voorstel neemt de Commissie een zittingstermijn van twee keer een periode van vier jaar tot uit
gangspunt, waarbij alleen in bijzondere gevallen verlenging met twee keer twee jaar mogelijk is. De
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Commissie meent dat de huidige zittingstermijn van driemaal een periode van vier jaal- in beginsel
(te) lang is om met gepaste afstand toezicht te houden op het bestctur van de vennootschap.
Al sinds boekjaar 2012 is Bpb 111.3.5 van de huidige Code volgens het onderzoek van Nyenrode
een van de meest uitgelegde bepalingen. Vennootschappen geven daarbij veelal aan dat zij ervoor
kiezen de commissarissen toch langer in de raad van commissarissen te laten plaatsnemen. Zij wij
zen daarbij op bestaande familiebanden met de vennootschap of dat het wenselijk is dat commissa
rissen langer aanblijven vanwege hun lange ervaring en expertise en deze schaars zijn in de secto
ren waarin de onderneming werkzaam is. Gelet op deze praktijk van afwijking, zon het niet onbe
grijpelijk zijn geweest om de maximale benoemingstermijn juist te verlengen. Na een langere peri
ode van aanhoudende afwijkingen van bepaalde “best practices”, zou gesteld kunnen worden dat
niet langer sprake is van “breed gedragen algemene opvattingen over goede corporate governance”
(zie de Preambule van zowel de httidige als de voorgestelde Code). Omdat een verlenging van de
zittingstermijn uit de pas zou lopen met de internationale tendens, begrijpen wij dat de Commissie
voorstelt de standaard benoemingstermijn te verkorten. Wel verwachten wij dat het aantal afwijkin
gen van de Code op dit punt nog verder zal toenemen in vergelijking met het aantal afwijkingen
onder de huidige Code.
Bpb 2.2.3 Tussentijds aftreden
1-let Voorstel voegt toe dat vennootschappen bij tussentijds aftreden van een bestuurder of commis
saris een persbericht moeten uitbrengen waarin de reden voor vertrek wordt genoemd. Omdat het
aftreden van een bestuurder of commissaris in principe koersgevoelig is, moeten vennootschappen
al een persbericht uitgeven. Wij menen dat de Code niet als uitgangspunt zou moeten nemen dat in
alle gevallen de reden van vertrek zou moeten worden genoemd. Ondernemingen moeten de moge
lijkheid hebben afhankelijk van de omstandigheden van het geval te besluiten of het in het belang
van de lange termijn waardeontwikkeling van de onderneming én van de betrokkene is om die re
denen mee te delen. Omdat het al dan niet meedelen van die redenen afhankelijk moet zijn van de
omstandigheden van het geval zoti de voorgestelde bepaling vennootschappen dwingen om in hun
corporate governance verklaring ten aanzien van de toepassing op dit punt een voorbehoud te ma
ken. Door het Voorstel op dit punt te nuanceren zou dit ondervangen kunnen worden.
Bb 2.3.2 Instellen commissies
Gezien de ontwikkelingen in de financiële sector waar een risicocommissie gebruikelijk en bij ban
ken die als significant worden aangemerkt zelfs verplicht is, en het toenemende belang dat ook bui
ten de financiële sector gehecht wordt aan risicobeheer, is het opvallend dat het Voorstel met geen
woord rept over de mogelijkheid voor de raad van commissarissen een risicocommissie of andere
commissies dan in het geval van een overname, in te stellen.
Principe 2.5 en Bpb’s 2.5.1 t/nh 2.5.5 Cultuur
De Commissie merkt in hoofdstuk II van het Voorstel 01) dat door het opnemen van het onderwerp
cultuur in een Principe en Bpb’s, de herziene Code internationaal voorop zal lopen. Dat wil niet
zeggen dat het onderwerp niet ook in andere landen geadresseerd wordt, al dan niet via belangrijke
guidances zoals de UK Guidance on BoardEJJectiveness van de financial Reporting CowiciÏ.
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De cultuur van een onderneming is een moeilijk te vatten begrip. Zeker bij een grotere onderne
ming met verschillende afdelingen en vestigingen kunnen de culturen binnen de onderneming sterk
variëren. in het voorgestelde Principe 2.5 wordt het vorrngeven van “een cultuur gericht op lange
termijn waardecreatie” als specifieke taak aan het bestuur opgedragen, dit onder toezicht van de
raad van commissarissen. Het gaat daarbij ook om gedragsbepalende factoren. Opvallend is dat in
de voorgestelde Bpb 2.5.1 bestuur en raad van commissarissen dit als een gezamenlijke taak opge
legd lijken te krijgen. Verder lijkt een bijzondere taak weggelegd voor de voorzitter van de raad van
commissarissen.
In het bestuursverslag moet het bestuur verantwoording geven over de invulling “aan een cultuur
binnen de vennootschap die is gericht op lange termijn waardecreatie”. Men zou verwachten dat de
focus van het bestuur qtia cultuur en gedrag zich op meer aspecten moet richten dan alleen op lange
termijn waardecreatie. Indien, zoals het Voorstel doet, waar het om de cultuur van de onderneming
gaat, ook aan de raad van commissarissen en zijn voorzitter taken zijn toebedacht, zou de Code ook
moeten bepalen dat daaraan in het verslag van commissarissen aandacht wordt besteed.
Bpb 2.7.4 Instellen speciale commissie
In de praktijk zien we al geregeld dat bij een vennootschap die onderwerp is van een mogelijk
(voorgenomen) openbaar bod, een speciale commissie wordt ingesteld. De samenstelling en taak
van een dergelijke commissie verschilt. Bij sommige overnames wordt er een transactiecommissie
gevormd die uit zowel commissarissen (of niet—uitvoerende bestuurders) als (uitvoerende) bestuur
ders bestaat. Ook komt het voor dat er enkel een speciale commissie binnen de raad van commissa
rissen wordt gevormd ter voorbereiding van de besluitvorming van de raad van commissarissen.
Het voordeel daarvan is dat deze commissie met en zonder het bestuur kan vergaderen. In situaties
waar mogelijke tegenstrjdige belangen van het bestuur een rol spelen verdient de tweede variant
vanuit corporate governance oogpunt de voorkeur. Wij zouden menen dat de voorgestelde bepaling
in dat opzicht meer flexibiliteit zoti moeten bieden.
Wij merken daarbij op dat met betrekking tot ad hoc commissies, waar wij de in liet Voorstel ge
noemde commissie die zou moeten worden gevormd indien sprake zou kunnen zijn van een open
baar bod op door een onderneming uitgegeven (certificaten van) aandelen onder scharen, ccii cor—
porate governance verklaring zich niet goed leent om mededelingen omtrent de samenstelling van
een dergelijke commissie of afwijkingen van de Code te doen. Dergelijke commissies zijn immers
naar hun aard situationeel bepaald.
Volgens Bpb 2.7.4 dient een speciale commissie niet alleen te worden ingesteld bij een “(voorge
nomen) overnamebod op aandelen” waarmee de Commissie zal doelen op een openbaar bod in de
maar ook bij een “openbaar bod op een bedrijfsonderdeel
zin van het Besluit openbare biedingen
of een deelneming, waarvan het bod de waarde [van] de in artikel 2:107a, lid 1, onderdeel c BW
bedoelde grens overschrijdt”. Het is ons niet geheel duidelijk welke situatie de Commissie hier pre
cies op het oog heeft. Dit is het gevolg van liet gebruik van de term “openbaar bod” waarmee
doorgaans wordt bedoeld een bod op genoteerde effecten in de context van een overname van een
bedrjfsonderdeel of deelneming. Deze zullen (doorgaans) niet genoteerd zijn aan een effecten
beurs. Waarschijnlijk doelt de Commissie op een onderhands bod op zon bedrjfsonderdeel of
—

—,

—

—
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deelneming dat in de openbaarheid is gebracht nu die terminologie ook in Bpb 2.7.3 wordt gebruikt.
Op dit punt zou Bpb 2.7.4 verduidelijkt moeten worden.
Wij vragen ons wel af of het in alle, kort gezegd, 2:107a-gevallen nodig is dat een speciale commis
sie wordt ingesteld. Een dergelijke transactie is minder ingrijpend dan een openbaar bod. Is die ex
tra betrokkenheid van de raad van commissarissen dan wel in alle gevallen nodig? Zou het niet aan
de vennootschap moeten worden overgelaten om daarover te beslissen aan de hand van de omvang
van het bedrjfsonderdeel of deelneming en de andere omstandigheden van het geval? Behalve dat
een dergelijk bod op een belangrijk onderdeel in de openbaarheid is gekomen, is er geen verschil
met gevallen waarin een dergelijk bod niet openbaar is gemaakt en ook niet met gevallen waarin
een vennootschap zelf het initiatief neemt voor een mogelijke 2: 107a transactie. In al die gevallen
zal de raad van commissarissen nauw bij de voorbereiding betrokken zijn, al was het alleen al om
dat een dergelijk besluit goedgekeurd moet worden door dc aandeelhoudersvergadering.
Ervan uitgaande dat de bepaling voorschrijft dat ook bij een voorgenomen 2:107a transactie een
speciale commissie moet worden gevormd bij de verkopende vennootschap, dan sluit dit in het
Voorstel niet goed aan bij de (thans al geldende) Bpb’s 2.7.1 en 2.7.2. Die bepalingen zien immers
alleen op de situatie dat een openbaar bod op de (certificaten van) aandelen in de vennootschap
wordt voorbereid: in dat geval zal de raad van commissarissen natiw bij het proces moeten worden
betrokken (Bpb 2.7.1) en bespreekt het bestuur met de raad van commissarissen een verzoek van
een eventuele concurrerende derde bieder om informatie over de vennootschap (Bpb 2.7.2). Indien
de Commissie van mening is dat ook bij een grote onderhandse transactie een speciale commissie
gevormd moet worden, dan zou het voor de hand liggen dat de Commissie de reikwijdte van de
voorgestelde Bpb’s 2.7. 1 en 2.7.2 uitbreidt met dat type transactie.
Ten slotte is het wenseljlt dat de formulering van het type transactie waarnaar wordt verwezen in
Bpb’s 2.7.1 t/m 2.7.5 (inclusief de kopjes) wordt gepreciseerd en dat consistent dezelfde terminolo
gie wordt gebruikt als op hetzelfde type transactie wordt gedoeld. Er wordt nu gesproken van een
“overnamebod op de (certificaten van) aandelen” (Bpb 2.7.1), een “overnamebod” (Bpb 2.7.2), en
een “(voorgenomen) overnamebod 01) aandelen” (Bpb 2.7.4), terwijl in alle drie de gevallen o.i. ge
doeld wordt op een openbaar bod in de zin van het Besluit openbare biedingen. Verder spreekt Bpb
2.7.3 van een “onderhands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming waarvan de waarde de
in artikel 2:107a, lid 1, onderdeel c BW bedoelde grens overschrijdt [dat] in de openbaarheid is ge
bracht” en Bpb 2.7.4 van een “een openbaar bod op een bedrjfsonderdeel of een deelneming,
waarvan het bod de waarde [van] de in artikel 2:107a, lid 1, onderdeel c BW bedoelde grens over
schrijdt.” Zoals hierboven al gezegd, is niet duidelijk of de Commissie met opzet dit type transactie
in Bpb 2.7.4 anders heeft omschreven dan in Bpb 2.7.3.
Bpb 2.7.5 Samenstelling speciale commissie
De samenstelling van de speciale commissie is een belangrijk thema en het is goed dat de Commis
sie dit wil adresseren in de nieuwe Code. De kritiek op het proces en de besluitvoming van bestuur
en commissarissen van Ten Cate bij de recente overname door Gilde c.s. heeft aangetoond dat de
praktijk behoefte heeft aan guidance op dit punt. Deze behoefte speelt met name bij een overname
door een private equity partij die verlangt dat aanbljvende bestuurders van de doelwitvennootschap
participeren in de bieder na gestanddoening. Wij vragen ons echter af of de door de Commissie ge
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kozen benadering dejtiiste is. Zoti de crux van een dergelijke bepaling niet moeten zijn indachtig
de jurisprudentie van de Hoge Raad in dezen het voorkomen van zodanig onverenigbare belangen
van overigens niet alleen de commissarissen maar ook de bestuurders in die speciale commissie. dat
in redelijkheid kan worden betwijfeld of zij zich bij hun handelen uitsluitend laten leiden door het
belang van de vennootschap en de daaraan verbonden onderneming.4 Dooi’ hiervoor wat betreft de
commissarissen enkel te verwijzen naar formele afliankelijkheidscriteria (i.e. Bpb’s 2.1.6 en 2.1.7),
in plaats van de in Principe 2.6 neergelegde materiële norm dat elke vorm van belangenverstrenge
ling voorkomen dient te worden, lijkt de Commissie de “afvinkmethode” toe te passen die zij juist
zegt te willen bestrijden. Het feit dat de speciale commissie de besluitvorming enkel voorbereidt,
rechtvaardigt niet een minder strenge norm omdat de praktijk leert dat de aanbevelingen van zo’n
speciale commissie veel gewicht in de schaal leggen bij de besluitvorming door bestuurders en
commissarissen.
—

—

Bpb 3.1.1 Voorstel beloningsbeleid
De voorgestelde Code kent in vele bepalingen een pregnantere rol toe aan de verschillende com
missies van de raad van commissarissen waaronder dc remuneratiecommissie. Deze doet een voor
stel aan de raad van commissarissen die op zijn beurt het beloningsbeleid “vaststelt”. Deze gang
van zaken staat op gespannen voet met de wet die de vaststelling van het beloningsbeleid dwingend
aan de algemene vergadering opdraagt. De voorgestelde bepaling zal vermoedelijk zo begrepen
moeten worden dat de remuneratiecommissie een voorstel doet aan de voltallige raad van commis
sarissen ter voorbereiding op het voorstel dat de raad van commissarissen op zijn beurt aan de al
gemene vergadering doet. Het lijkt ons beter dat dan ook in de Code tot uitdrukking te brengen.
Bpb 3.1.3 Verantwoordelijkheid beloning Executive Committee
De raad van commissarissen stelt in overleg met de raad van bestuur vast welke verantwoordelijk
heid hij heeft met betrekking tot de beloning van leden van het Executive Committee. De term “in
overleg” betekent dat de raad van commissarissen daar zo nodig het laatste woord in heeft, althans
dat zijn instemming is vereist. Deze Bpb spoort niet geheel met de wettelijke verdeling van taken en
bevoegdheden binnen de onderneming. De raad van commissarissen heeft wettelijk gezien geen be
voegdheden met betrekking tot operationele zaken zoals de beloning van niet-bestuurders. Geen be
zwaar ontmoet de bepaling dat de raad van commissarissen de beloning van leden van het Executi
ve Commiffee moet goedkeuren; dit zou passen binnen de toezichthoudende taken van de raad van
com miii ssarissen.

Bpb 3.1.4 Parameters terugvordering
De bepaling dat de “parameters” voor toepassing van de “onredeljkheidscorrectie” en de claw back
in liet beloningsbeleid moeten worden opgenomen, tilt de discussie daarover naar de algemene ver
gadering. Wij menen dat dat niet wenselijk is. Voorspelbaar is, dat de raad van commissarissen in
de praktijk bij liet doen van voorstellen voor deze parameters zal volstaan met een verwijzing naar
de nogal algemeen geformnuleerde bepalingen in de wet. Dat geldt te meer omdat dit nu juist een
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onderwerp is waar de raad van commissarissen een ruime mate van beoordelingsvrijheid moet heb
ben, ook omdat de situaties waarin een onredeljkheidscorrectie of claw back aangewezen is, zich
moeilijk vooraf laten bepalen.
Het verbaast enigszins dat de Code enerzijds tot uitgangspunt neemt dat de Code geschoond moet
worden van oiiderwerpen die inmiddels, zoals ook voor de onredelijkheidscorrectie en de clawback,
wettelijk geregeld zijn, terwijl anderzijds via deze bepaling toch wordt geprobeerd het gedrag van
de raad van commissarissen met betrekking tot deze onderwerpen verder te normeren. Daarbij is
niet duidelijk of de Commissie beoogt om naast de mogelijkheid die art. 2:135 lid 6 BW biedt, nog
een aparte claw back mogelijkheid in te voeren of dat dit een uitwerking daarvan is. Indien wordt
beoogd om een aparte claw back mogelijkheid in te voeren krijgt de raad van commissarissen bij
het toepassen van de claw back of de onredeijkheidscorrectie onnodig met verschillende regelge
vende kaders te maken. Naar onze mening is het minder wenselijk dat de Code een claw back mo
gelijkheid creëert of suggereert naast die van ait 2:135 lid 6 BW.
Bpb 3.2.2 Eigen visie bestuurder
Bpb 3.2.2 is nieuw. De motivering van de Commissie voor het opnemen van deze Bpb is gebaseerd
op de veronderstelling dat het geen gangbare praktijk is, dat raden van commissarissen de voorge
stelde beloning van bestuurders met de bestuurders bespreken. Wij vragen ons af of die veronder
stelling juist is. Wellicht is de Bpb mede bedoeld om bestuurders die in het publieke debat op de
hoogte dan wel de structuur van hun beloning worden aangesproken, bij voorbaat het argument te
ontnemen dat niet zij maar dc commissarissen verantwoordelijk zijn voor hun beloning. Voorts past
deze Bpb bij de opvatling dat het maatschappelijk belang moet worden meegewogen bij de vaststel
ling van de hoogte en structuur van de beloning en de verantwoordingsplicht die hierbij hoort. Een
dergelijke bepaling is ook opgenomen in de Wft-regels voor beloningen en al van toepassing op
beursvennootschappen in de financiële sector.
De Commissie stelt in de toelichting dat de raad van commissarissen “eindverantwoordeljk” blijft
voor de hoogte van de beloning. Dat veronderstelt een daaraan voorafgaande “lagere” verantwoor
delijkheid van de bestuurders zelf. Naar onze mening is een dergelijke vermenging van verant
woordelijkheden minder wenselijk. Verder valt op dat deze eindverantwoordelijkheid kennelijk al
leen de hoogte van de beloning betreft en niet de structuur. Ten slotte is in deze Bpb geen sprake
van het afleggen van enige verantwoording naar buiten toe en zal de remuneratiecommissie (al is
het maar door dc onderhandelingen met de bestuurder) op de hoogte zijn van cle eigen visie van de
bestuurder. De bepaling lijkt dus enigszins zinledig.
Bpb 3.2.3 Ontslagvergoeding
De bepaling met betrekking tot ontslagvergoedingen is in het Voorstel ongewijzigd. Het valt op dat
de Commissie het verval van de kennelijk onredelijk ontslag procedtire per 1juli 2015 als gevolg
van de Wet werk en zekerheid niet heeft meegewogen: de verwijzing hiernaar zoti moeten worden
geschrapt. Ook overigens kan het gebruik van “kennelijk onredelijk” tot misverstanden leiden nu
een enkele uitzondering daargelaten tussen een beursgenoteeide vennootschap en haar bestucir
ders geen arbeidsovereenkomst bestaat.

—

—
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Bpb 3.3.2 Beloning commissarissen in aandelen
Bij de beloning van commissarissen in aandelen zou zich voor beursvennootschappen het interes
sante fenomeen voordoen dat de aandelen van commissarissen niet onder de wettelijke “afioomre
geling” vallen in het gevat van een openbaar bod of strategische transactie met betrekking tot de
onderneming, terwijl dat voor bestuurders wel het geval is (alt 2: 135 lid 7 BW). Deze wetgeving
beoogt zogenaamde “perverse prikkels” te neutraliseren; het zou vreemd zijn dat dezelfde prikkels
op het niveau van de commissarissen dan ongeadresseerd blijven, ook juist vanuit intern toezicht
petspectief. Overigens zal de wettelijke afroomregeling voor bestuurders op 1juli 2017 vervallen,
tenzij deze voor die tijd wordt verlengd.
Principe 3.4 Veranoording beloning
Volgens het Voorstel moet de raad van commissarissen in het remuneratierapport op een heldere en
inzichteljke wijze verantwoording afleggen over het gevoerde beloningsbeleid. 1-let lijkt beter hier
te spreken over: “de uitvoering van het beloningsbeleid”. Het beloningsbeleid zeil’ wordt immers
vastgesteld door de algemene vergadering, conform art. 2:135 lid 1 BW.
In het Voorstel wordt de term ‘ontoereikend fctnctioneren’ geïntroduceerd (zie Principe 3.2 en Bpb
3.4.1). Ontoereikend functioneren wordt niet beloond. In geval van een vergoeding bij vertrek
dient zelfs onderbouwd te worden op welke wijze met deze beloning geen ontoereikend functione
ren wordt beloond. In de huidige Code is (slechts) opgenomen dat falend beleid (onbehoorlijk be
stuur of fratide) van een besttitirder niet dient te worden beloond. Er lijkt dtis sprake te zijn van een
aanscherping van de bepaling omtrent het toekennen van een vertrekvergoeding. Enige tutleg over
de invulling van het begrip ontoereikend functioneren’ ontbreekt echter. Ondernemingen zijn op
zijn minst gebaat bij een nadere toelichting op dit begrip om in staat te worden gesteld in te schatten
wanneer zij voldoen aan Bpb 3.4.1. Bij een min of meer onvrijwillig vertrek van een bestuurder
(ook in het licht van een lange termijn waardecreatie) heeft een vennootschap een zekere vrijheid
nodig om overeenstemming te kunnen bereiken over de beëindiging, terwijl het in een concreet ge
val in dit opzicht te voeren beleid zich niet leent voor formulering in een corporate governance ver
klaring.

De Commissie heeft in het Voorstel ervoor gekozen de term ‘bezoldiging’ te vervangen door ‘belo
ning’. Daarmee wordt weliswaar uniform iteit in de Code bereikt, maar wijkt de Commissie af van
de wettelijke term ‘bezoldiging van bestciurders’ zoals opgenomen in art. 2:135 BW en 2:383e BW.
Het ligt dan ook eerder voor de hand te kiezen voor het begrip ‘bezoldiging’ in plaats van ‘belo
ni ng’.

Bpb 4.1.6 Aanwezigheid voorgedragen bestuurders en commissarissen
De Commissie stelt voor dat personen die worden voorgedragen voor benoeming als bestuurder of
commissaris aanwezig zijn bij de algemene vergadering waar over hun voordacht wordt gestemd,
zodat zij in de vergadering persoonlijk bevraagd kunnen worden door aandeelhouders.
Het voorstel heeft bepaald zijn charme, maar wij vragen ons af of de nadelen niet groter zijn dan de
voordelen. Onduidelijk is in hoeverre de Commissie bij het doen van dit voorstel rekening heeft ge-
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houden met het feit dat in het algemeen maar een beperkt deel van het aandelenkapitaal van een on
derneming in de algemene vergadering vertegenwoordigd pleegt te zijn door personen die met de
informatie die zij in de vergadering krijgen, iets kunnen doen, in die zin dat zij bij het stemmen
over een voorgestelde benoeming op de door hen vertegenwoordigde aandelen, de door hen verkre
gen informatie een rol kunnen laten spelen. De praktijk is veelal dat aandeelhouders hetzij voor de
vergadering hebben gestemd hetzij bindende steminstructies hebben gegeven aan degene die hen in
de vergadering vertegenwoordigt. Daarbij houdt het voorstel het risico in dat de vergadering node
loos wordt vertraagd maar ook dat personen op oneigenlijke wijze in de vergadering zouden kunnen
worden bejegend zonder dat de voorzitter van de vergadering dat kan tegengaan.
Bpb 4. 1.8 Responstijd
De Commissie stelt voor de in de huidige Code opgenomen regeling met betrekking tot de responstijd in drie opzichten inhoudelijk te wijzigen. In de eerste plaats stelt de Commissie voor het begrip
“wijziging van de strategie van de vennootschap” te verduidelijken door dat te koppelen aan de in
art. 2:107a BW bedoelde besluiten. In de tweede plaats stelt de Commissie voor te bepalen dat het
bestuttr na het einde van de responstijd aan de aandeelhoudersvergadering verantwoording af legt
over de wijze waarop de vennootschap de responstijd heeft gebruikt. Ten slotte stelt de Commissie
voor de verplichting voor aandeelhouders een door het bestuur ingeroepen responstijd te respecte
ren, te laten vervallen omdat in het algemeen verwacht mag worden dat aandeelhouders de Code
respecteren.

Wij hebben om verschillende redenen moeite met dit voorstel van de Commissie.

Het voorstel beoogt te verduidelijken in welke gevallen de responstijd ingeroepen kan worden. De
Commissie meent dat haar voorstel tot verduidelijking aansluit bij de huidige praktijk, maar onder—
bouwt dat niet. Wij vragen ons dan ook af of het voorstel wel in enig opzicht duidelijkheid biedt.
Voor zover bekend is tot nu toe slechts in een enkel geval door een beursvennootschap een beroep
gedaan op de responstijd. Indien ook in andere gevallen een beroep op de responstijd zou zijn ge
daan, is dat aantal zo beperkt dat daaraan geen conclusies voor de huidige praktijk verbonden kun
nen worden.
In het geval waarin het beroep op de responstijd door de Ondernemingskainer terecht werd geoor
deeld en die werd gehandhaafd. vroeg een grootaandeelhouder een aandeelhoudersvergadering te
convoceren en als afzonderlijke onderwerpen op de agenda te plaatsen het ontslag van de CEO, de
benoeming van een nieuwe CEO. het ontslag van een niet-uitvoerende bestuurder en de benoeming
van een nieuwe niet-uitvoerende bestuurder. Indien deze besluiten genomen zouden zijn zou dat tot
een belangrijke verandering in de identiteit of het karakter van de betrokken vennootschap hebben
kunnen leiden. De Ondernemingskamer oordeelde in de zaak waarin haar oordeel was gevraagd dat
een verzoek tot agendering van een onderwerp dat kan leiden tot wijziging van de strategie van de
vennootschap, het inroepen van de responstijd kon rechtvaardigen.

1-lof Amsterdam (0K) 6 september 2013, JOR 2013/272, mat. MW. ]osephus Jitta (Cryo-Save/Salveo).
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Het criterium dat een onderwerp dat een aandeelhouder vraagt op de agenda te plaatsen, kan leiden
tot een door de aandeelhoudersvergadering afgedwongen wijziging van de strategie van een onder
neming lijkt ons een beter criterium dan een verwijzing naar art. 2:107a BW. Het gaat in het geval
van art. 2:1 07a BW immers om besluiten van het bestuur die tot een belangrijke verandering van de
identiteit of het karakter van de vennootschap of onderneming leiden, en juist niet om door aan
deelhouders geïnitieerde voorstellen. Door de verwijzing naar art. 2:107a BW dat gaat over de be
voegdheid van het bestuur (dat immers voor bepaalde besluiten intern de goedkeuring van de aan
deelhoudersvergadering nodig heeft) is het Voorstel strijdig met de afbakening van de bevoegdhe
den van bestuur, raad van commissarissen en aandeelhoudersvergadering zoals die bevoegdheden
door de Hoge Raad zijn verduidelijkt in zijn beschikkingen inzake ABN AMRO6 en ASMI7. In
plaats van tot verduidelijking kan het voorstel van de Commissie veeleer tot verwarring leiden.
Ooit rijst de vraag of het voorstel de mogelijkheid een beroep te doen op de responstijd niet op een
bepaalde, mogelijk ooit door de Commissie niet beoogde, manier beperkt en hoe het Voorstel zich
verhoudt tot de lange termijn waarde creatie die de Commissie centraal stelt. Die vragen zijn het
gevolg van het feit dat de Commissie niet duidelijk maakt welk doel zij wil bereiken en hoc zij
meent dat de bepaling begrepen moet worden.
Wij menen dat de tweede wijziging weinig of niets toevoegt aan de op een bestuur en een raad van
commissarissen rustende verplichtingen. Zij moeten aan de aandeelhoudersvergadering verant
woording afleggen over het door hen gevoerde beleid c.q. het door hen uitgeoefende toezicht. Dat
geldt vanzelfsprekend ooit waar het gaat om het inroepen van de responstijd en de door het bestuur
en de raad van commissarissen tijdens de responstijd genomen stappen. De toevoeging is daarmee
overbodig. De tekst van de voorgestelde Bpb 4.1.8 lijkt daarbij met de woorden “Aan het einde van
de responstijd doet het bestuur verslag [...] aan de algemene vergadering” er op te duiden dat de
Commissie meent dat voor een dergelijk verslag een aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen
moet worden. Dat lijkt ons praktisch noch wenselijk. Wij menen dat een beter alternatief is om te
bepalen dat het bestuur dat verslag opneemt in, of gelijktijdig publiceert met, het eerstvolgende ver
slag dat de vennootschap op grond van art. 5:25e c.q. 5:25d Wif moet publiceren.
Het vervallen van het respecteren door een aandeelhouder van de responstijd lijkt ongewenst. Insti
tutionele beleggers moeten immers mededeling doen over de naleving van de Code bepalingen ingevolge art. 5:86 Wft, zodat het opnemen van verplichtingen voor aandeelhouders in de Code een
functie heeft.
Bpb 4.2.2 Beschikbaarheid informatie in het Engels
De Commissie stelt voor in de Code op te nemen dat informatie aan (de algemene vergadering van)
aandeelhouders in het Engels en eventueel in het Nederlands beschikbaar wordt gesteld.
Voor een groot aantal kleinere genoteerde ondernemingen en ook voor veel ondernemingen die de
Code vrijwillig toepassen, geldt dat de Nederlandse taal de primaire taal is waarin zij met hun aan
6
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deelhouders communiceren. In veel gevallen zal aan tweetaligheid geen behoefte bestaan, terwijl de
met tweetatigheid gemoeide kosten aanzienlijk kunnen zijn. De Code zou voor dergelijke onderne
mingen de mogelijkheid moeten openen te besluiten dat de communicatie met inbegrip van de aan
(de algemene vergadering van) aandeelhouders te verstrekken informatie alleen in het Nederlands
plaats hoeft te vinden. Indien een vennootschap dit besluit, zou dit geen afwijking van de Code
moeten inhouden. Een dergelijk besluit zou van kracht moeten blijven tot het einde van de algeme
ne vergadering van aandeelhouders waarin deze anders besluit. Indien een vennootschap heeft be
sloten dat de communicatie alleen in het Nederlands behoeft plaats te vinden, behoudt de vennoot
schap de mogelijkheid om, indien dat nuttig is, ook in het Engels te communiceren.
Wanneer het om de communicatie tussen een vennootschap en haar aandeelhouders gaat zijn de taal
waarin de aandeelhoudersvergadering wordt gehouden en de mogelijkheid om, indien Nederlands
de taal van de vergadering is, die gelijktijdig in het Engels te volgen (en vice versa), van minstens
even groot belang.
Principe 4.4 en Bpb’s 4.4.1 t/m 4.4.8 Ceitificering van aandelen
Met betrekking tot het in de huidige Code opgenomen verbod om certificering als beschermings
maatregel in te zetten is in het Voorstel sprake van een ommezwaai. Voorgesteld wordt dat het in
zetten van certificering als beschermingsinaatregel is toegestaan mits dienstig aan lange termijn
waarde creatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De wijziging wordt
gemotiveerd met het argument dat de in de huidige Code vastgelegde opvatting dat certificering van
aandelen niet gebruikt wordt als beschermingsmaatregel zich volgens de Commissie niet meer verhoudt tot de praktijk, nu de Commissie heeft geconstateerd dat certificering in de praktijk in be
paalde gevallen wel degelijk als beschermingsmaatregel wordt gebruikt. Welke gevallen de Com
missie op het oog heeft gehad bij de genoemde constatering wordt niet vermeld.
Voorgesteld wordt ook om de in de huidige Code opgenomen verplichting van het administratie
kantoor in alle omstandigheden, dus ook in oorlogstijd, stemvolmachten te verlenen te schrappen.
in de praktijk betekent de voorgestelde wijziging dat vennootschappen en administratiekantoren die
gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid om in “oorlogstijd” geen stemvolmachten aan certi
ficaathouders te verlenen, niet langer non—compliant met de Code zijn.
Inconsequent is dat in het Voorstel onder het kopje “Stemvolmachten” (Bpb 4.4.8) een deel van de
htiidige bepaling in de Code over stemvolmachten, te weten dat de certificaathouder zonder enige
beperking bindende steminstructies kan geven aan het administratiekantoor, is gehandhaafd. Deze
bepaling staat haaks op de aanvaarding door de Commissie van de mogelijkheid dat certificering als
beschermingsmaatregel gebruikt kan worden. Het beschermingskarakter van certificering man ifes
teert zich door de beperking van de uitoefening van zeggenschapsrechten door de certifïcaathouder.
Hiermee valt niet te rijmen dat de certificaathouder nog steeds onbeperkt bindende steminstructies
aan het administratiekantoor zou kunnen geven. 1-letzelfde geldt voor Bpb 4.4.5. over de uitoefening
van het stemrecht door het administratiekantoor.
Nu de mogelijkheid wordt gecreëerd om certificering als beschermingsmaatregel te gebruiken,
dient voor het administratiekantoor in “hoedanigheid” van beschermingsmaatregel een ruimere
norm te gelden voor de uitoefening van het stemrecht dan alleen de “primaire” behartiging van de
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belangen van de certificaathouders. Aansluiting bij de doorgaans door beschermingsstichtingen ge
hanteerde norm in ftinctie van de bescherming van de belangen van de vennootschap en de met haar
verbonden onderneming ligt voor de hand, eventueel ingekaderd in het door de voorgestelde Code
leidende beginsel van lange termijn waardecreatie.
in de jurisprudentie en doctrine zijn tamelijk verfijnde normen ontwikkeld met betrekking tot de
toelaatbaarheid van het gebruik van beschermingsmaatregelen. De in het Voorstel gebruikte norm
“lange termijn waarde creatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming” voegt
een nieuw begtip toe, hetgeen de beantwoording van vragen in de praktijk omtrent de toelaatbaar
heid van het inzetten van beschermingsconstructies in specifieke gevallen niet gemakkelijker zal
maken.
De laatste zin van Principe 4.4 waarin is bepaald dat een vennootschap aan het administratiekantoor
geen informatie mag verstrekken die niet openbaar is gemaakt is nieuw. Wij menen dat deze toe
voeging niet wenselijk is en fundamenteel afwijkt van de wijze waarop vennootschappen en admi
nistratiekantoren waarvan het bestuur bestaat uit natuurlijke personen in de praktijk met elkaar
omgaan: besturen van administratiekantoren plegen als insider te worden behandeld waarmee in het
belang van de onderneming én dat van certificaathouders ook overleg kan plaatsvinden over infor
matie die nog niet openbaar is gemaakt. Wij menen dat de voorgestelde bepaling die fundamenteel
afwijkt van de gangbare praktijk, niet kan worden aangemerkt “als breed gedragen opvattingen over
goede corporate governance”.
—

—

Omdat wij het zelf bij het bestuderen van het Voorstel praktisch hebben gevonden te beschikken
over een transponeringstabel ten opzichte van de bestaande Code en die ook voor anderen nuttig
kan zijn, voegen wij twee transponeringstabellen (oud—nieuw en nieuw—oud) als bijlagen toe. U kunt
onze reactie en deze tabellen ook vinden op onze Corporate Governance Portal
(www.estihbe.com/corpgov), samen met onze observaties per Principe en Bpb.
Uiteraard zijn wij graag bereid om onze reactie op het Voorstel nader toe te lichten en met u te be
spreken.
Hoogachtend,

erk Lernstra
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