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‘Systeem van
‘Goed bestuur
checks and
heeft countervailing
balances veel beter’ powers’
Sinds de grote boekhoudschandalen aan het begin van deze
eeuw is governance een hot topic. De Nederlandse code corporate governance – ook bekend als
de code-Tabaksblat – is in 2004
in werking gesteld en schrijft voor
hoe beursgenoteerde ondernemingen moeten zorgen voor ‘deugdelijk bestuur’. Jos Streppel (onder
meer president-commissaris bij
KPN) is voorzitter van de Monitoring Commissie, die toeziet op naleving van de code. Hij vertelt hoe
het ervoor staat.
“De scoringspercentages op naleving van
de code liggen in Nederland ver boven de
negentig procent”, stelt Streppel vast. Om
te vervolgen: “Maar dat wil niet zeggen dat
er geen verbeteringen mogelijk zijn.” Een
voorbeeld van sterke verbetering ziet hij in
het beloningsbeleid, een heet hangijzer in
de publieke opinie. “De transparantie daarin is sterk verbeterd, er wordt nu veel meer
inzicht gegeven.”

Leg goed uit

De code bestaat uit beginselen en best practices voor de drie partijen binnen een onderneming: de raad van bestuur, de raad
van commissarissen en de aandeelhouders.
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Zaken als benoeming, beloning, belangenverstrengeling en verantwoording worden
erin behandeld. Op dat laatste aspect is wat
Streppel betreft nog winst te boeken. “De
code is gebaseerd op het ‘pas toe of leg uit’principe. Als een onderneming goed uitlegt
waarom de code op een bepaald punt niet
wordt toegepast, leeft zij hem ook na. Maar
‘Wij passen de code niet toe, omdat we dat
niet doen’ is geen goede uitleg. Dat komt
nog weleens voor.”
Een belangrijk aspect in de corporate governance code is uiteraard de rol van de
aandeelhouders. Zij moeten genoeg macht
hebben om tegengas te geven, maar niet zoveel dat ze slechts winst op korte termijn
forceren. De code versterkt de positie van
de aandeelhouder, maar van te veel macht is
geen sprake, vindt Streppel. “Het hele systeem van checks and balances is nu veel beter. Bestuur en commissarissen beslissen
over vaststelling van de strategie, de aandeelhouder kan daar alleen iets aan doen
door hen weg te sturen. Wel zie je dat aandeelhouders in opstand komen als het gaat
over beloningsbeleid. Dan maken ze gebruik
van hun rechten en dat lijkt me juist goed.”

Verantwoord ondernemen

Een ander punt van discussie is hoe ver de
‘regeldrang’ moet gaan. Sommige critici
spreken hun zorgen uit over de toenemende regeldruk in het bedrijfsleven, terwijl
anderen juist vinden dat ondernemingen
ook verantwoordelijkheid zouden moeten
nemen voor het algemeen belang. Streppel: “In de wet staat dat bedrijven moeten
handelen in het belang van alle stakeholders, niet alleen de aandeelhouders. Ik ken
geen groot beursgenoteerd bedrijf dat niet
aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet. Maar dat is voor Shell zo anders
dan voor een bank, dat je daar geen gedetailleerde eisen aan moet stellen.”
marie-louise schonewille
redactie@mediaplanet.com

In navolging van de governance
code voor het bedrijfsleven kregen
ook in de publieke sector enkele
jaren geleden de gedragregels een
impuls. Voor bestuurders binnen
de overheid geldt de code goed
openbaar bestuur, en sectoren als
de zorg, het onderwijs, de sociale
woningbouw en het omroepbestel
hebben eigen codes. Zorgondernemer Loek Winter laat zijn licht
schijnen over goed bestuur en toezicht binnen zijn branche.
Laat vooraf duidelijk zijn dat hij in algemene zin voorstander is van governance codes,
begint Loek Winter. “Ik denk dat het uiteindelijk wel werkt. Maar altijd geldt: je kunt
codes afspreken wat je wil, het valt of staat
met de bereidheid van personen om zich eraan te houden.” Goed bestuur gaat wat hem
betreft dan ook vooral over een systeem van
‘countervailing powers’.

Geen prestatiedruk

Hoewel de codes van overheid en bedrijfsleven op elkaar lijken, worden in de
maatschappelijke discussie veelal twee verschillen tussen beide sectoren genoemd: de
publieke sector heeft een wettelijke taak en
bovendien meer stakeholders. Onzin, vindt
Winter. “Neem een hotel, met werknemers,
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klanten, overheid en bijvoorbeeld tour operators. Dan een ziekenhuis: personeel, cliënten, overheden en zorgverzekeraars. Dat
maakt dus niets uit. En een bedrijf bepaalt
zelf welk product of welke dienst zij aanbiedt, maar daar is ook een wettelijk kader
voor: regels van de politie, van de inspectie,
van de mededingingsautoriteit.”
Feitelijk is er maar een verschil, betoogt
Winter. “In plaats van die driepoot van bestuur, commissarissen en aandeelhouders
kent de zorg enkel een lineaire lijn: van raad
van toezicht naar bestuur.” En dat is belangrijk verschil, zo wil hij benadrukken. “Als de
jaarrekening van een ziekenhuis op nul uitkomt, is iedereen blij. Niemand vraagt: waar
zijn we goed in, kan dat ook nog beter, waarom zijn de buren efficiënter dan wij? De
raad van toezicht wordt niet aangesproken.
Er is geen prestatiedruk.”

Noodpakket

Het is in Nederland niet verboden om zorginstellingen met privaat geld van aandeelhouders te financieren, zoals Winter wil.
Maar voor medisch-specialistische zorg
geldt een verbod op winstoogmerk en vrijwel alle ziekenhuizen hebben de rechtsvorm van een stichting.
Meer marktwerking betekent minder
overheidscontrole, maar van controle is in
het huidige systeem ook geen sprake, redeneert Winter. “Wat gebeurt er als het fout
gaat? De inspectie stelt verscherpt toezicht
in, de verzekeraar spreekt zijn zorg uit. Maar
gaat de tent dan dicht? Nee. De minister zal
hoogstens een briefje sturen. Ze kan zeggen
dat ze er geen vertrouwen in heeft, en dan
ontstaat er wel een dynamiek waarin dingen kunnen veranderen, maar een noodpakket is er niet.” Dat moet er wat hem betreft
dan ook zo snel mogelijk komen. “Voor publieke instellingen, maar voor het bedrijfsleven net zo goed.”
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