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 Leetijd van ongeveer 9 minuten

De code Taaklat i gechreven voor eurgenoteerde
ondernemingen. Maar voor kleinere edrijven kan het wel een
piegel zijn. Zo i de vraag of het vertandig i om familieleden of
andere aandeelhouder al commiari te enoemen. Tijd voor
Taaklat à la mk?
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Het invoeren van de code Taaklat kan een cultuurhock zijn voor
het midden- en kleinedrijf. ‘Taaklat’ geldt weliwaar uitluitend
voor eurgenoteerde ondernemingen, maar de vraag dringt zich op
of de in de code geformuleerde principe en regel ook niet
vertandig zijn voor andere edrijven. Met name familieedrijven
zullen moeten wennen aan dit oort vragen, meent Fred van
enennaam.
Al hoogleraar trateg & trategic Dnamic aan de Univeriteit
Nenrode en directeur van The Deciion Group houdt hij zich ezig
met precie dit oort kwetie. Van enennaam ziet de waarde van de
code Taaklat, al i die niet zonder meer ruikaar voor nieteurgenoteerde edrijven. “eurgenoteerde fonden verchillen
op een aantal punten fundamenteel van niet-eurgenoteerde
fonden, met name waar het gaat om informatievoorziening en
verplichtingen aan de aandeelhouder. Toch zijn er ook
familieedrijven die de code Taaklat - denood in aangepate
vorm - graag willen invoeren.”
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Andere prolemen
Je kunt die code niet klakkeloo kopiëren, enadrukt hij. Neem de
onafhankelijkheid van de commiarien. Die wordt in de regel van
Taaklat terk enadrukt. “Maar ij ijvooreeld familieedrijven
ligt dat heel gevoelig. Ik vind ook niet dat ze de code op dat punt
precie zouden moeten volgen. De edoeling van de code Taaklat
i ook om aandeelhouder een actievere rol te geven, en daar ligt ij
familieedrijven het proleem meetal niet.”
Anderzijd kan de code wel helpen om prolemen makkelijker
epreekaar te maken, denkt hij. “Neem het punt van de opvolging,
waarij een zoon het familieedrijf overneemt. Vaak wordt de oude
directeur dan commiari, en je kunt je afvragen of dat in alle
gevallen vertandig i. De ei dat commiarien onafhankelijk zijn
maakt de dicuie dan wel een tuk eenvoudiger.”

Profeional
De code Taaklat dient om paal en perk te tellen aan
onacceptaele praktijken, zoal ij ‘creatief’ oekhouden en
exoritante zelfverrijking. De vraag i welk doel zo’n code zou dienen
ij niet-eurgenoteerde ondernemingen en familieedrijven. Van
enennaam meent dat het ervan afhangt wat je al amenleving
vertaat onder het egrip ‘goed toezicht’. Volgen hem moet een
toezichthouder worden gezien al een profeional, die ook een
advierende functie heeft en in taat i de menen in zijn omgeving
cherp te houden. Maar de hoogleraar ziet er weinig in om de eien
die je aan een commiari ij een familieedrijf kunt tellen, in een
code vat te leggen.

Hulpmiddel
Wel gelooft hij in het optellen van een checklit die een organiatie
al hulpmiddel kan geruiken om te zien of epaalde zaken netje
zijn geregeld. Hoe zit de raad van commiarien in elkaar? Wat i er
tructureel vatgelegd? Hoe epaal je of de directie het goed doet?
Wat he je afgeproken over de informatievoorziening? Wat zijn de
rollen van de verchillende commiarien?
“Zo’n checklit lijkt me uitermate nuttig. De code Taaklat kun je
daarvoor geruiken. Je kunt die gewoon punt voor punt doorlopen
en ekijken wat je wel en niet relevant vindt. Maar realieer je wel dat
de vraagtukken die aan de code Taaklat ten grondlag liggen
niet op dezelfde manier pelen in familieedrijven. Daar moet meer
aandacht zijn voor de familie, de rolverdeling en dat oort zaken. Dat
mag allemaal et wat cherper worden geteld, zowel ij de
edrijven al ij de commiarien.”

Check and alance
Martin Noordzij, ecretari conomiche Zaken ij VNO-NCW, juicht
het toe dat ook niet-eurgenoteerde ondernemingen nadenken
over hun teem van ‘check and alance’. Al ziet hij weinig in een
Taaklat-achtige code voor zulke organiatie. “r zijn zo veel
verchillende tpen edrijven in het MK dat je daar nooit één
luitende code voor kunt ontwikkelen. Zolang de principe van
Taaklat, tranparantie en verantwoording, maar tot hun recht
komen. Maar of het voor niet-eurgenoteerden goed i om
onafhankelijke commiarien in te chakelen, kunnen die
edrijven het ete zelf epalen. De praktijken die de code Taaklat
moet voorkomen zijn ij niet-eurgenoteerde edrijven nog
helemaal niet geignaleerd. Du waarom zou je daar de goede
praktijk van vandaag de dag gaan elemmeren?”
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motionele anden
Dat het niet mee zal vallen om een univereel geldige ‘code
Taaklat voor familieedrijven’ op te tellen i ook de mening van
d van de Vijver, pecialit op het geied van familieedrijven ij
DO Accountant. “ij familieedrijven heeft iedereen andere ideeën
over de toepaaarheid van de code Taaklat op de eigen
onderneming. lke directie en elke dga-tructuur zit weer ander in
elkaar.”
Taaklat maakt terecht een punt van de onafhankelijkheid van de
commiarien, vervolgt Van den Vijver, maar dat wa volgen hem
ij familieedrijven al langer een item. “Familie zijn vaak etrokken
ij het ondernemingvermogen, maar zelf al dat niet zo i zijn er
altijd emotionele anden. ij grotere edrijven onttaan dan vaak
dicuie tuen de directie en de familie. n du i het in het elang
van de familie om te taan op onafhankelijke commiarien.”

Accountant al commiari?
Al de commiari in principe onafhankelijk zou moeten zijn en in
elk geval een profeionele intelling moet heen, dan rijt de vraag
of een accountant geen gechikte kandidaat zou zijn. Van
enennaam eaamt dat daar wat voor te zeggen valt. Het i tenlotte
een rol die accountant van oudher heen vervuld. Voor de
ondernemer heeft dat al voordeel dat hij te maken krijgt met een
commiari die hij vaak al jaren kent en waar hij vertrouwen in
heeft, die ovendien thui i in de onderneming, de cijfer kent en
prima adviezen kan geven tegen lagere koten.
Toch i Van enennaam geen voortander van accountant die
optreden al commiari. Juit de etrokkenheid ij de
onderneming vertroeelt de ojectieve lik, vreet hij. “en
accountant moet controleren, moet advieren en i ovendien een
parring partner voor de ondernemer. Het klinkt du heel praktich
om hem ook commiari te maken. Maar je draagt dan wel
verchillende petten, en dat leidt onherroepelijk tot conflicten. Al
commiari moet hij toezicht houden, advieren en de familie op
één lijn rengen. Maar hij moet ook de oeken en de adminitratie
controleren. Dat gaat ten kote van het onafhankelijk toezicht. Het i
ongeveer hetzelfde al een voormalig directeur al commiari
neerzetten.”

egrip
“Ik vermoed overigen dat het niet meer zo vaak voorkomt”, vervolgt
Van enennaam. “Dat i prima. Laat de accountant de rol vervullen
die hij ij verchillende edrijven moet vervullen, namelijk zorgen
voor de jaarrekeningen, de adminitratieve temen en de nodige
informatie. n laat de commiari zo onafhankelijk zijn al
Taaklat het edoeld heeft.”
De gedrag- en eroepregel voor accountant verieden een functie
al commiari voor de controlerend accountant overigen zonder
meer. ij DO Accountant i de rol van de accountant al langer
onderwerp van geprek. Van de Vijver: “Je het tenlotte een
verantwoordelijkheid aan je klanten. etrokkenheid en adviering
aan familieedrijven kan om in trijd zijn met de code die we
hanteren. In het algemeen i het ij on niet toegetaan om
commiari te zijn van een edrijf waar wij ook dienten aan
verlenen. Klanten heen daar alle egrip voor.”

pagaat
Zijn eigen ervaring en onderzoek heen Van enennaam geterkt in
zijn mening dat de commiari zijn vak erieu moet nemen. “De rol
van de commiari i van fundamenteel elang. Zodra je
aandeelhouder het en een directeur, merk je dat de elangen van
die twee niet altijd nchroon lopen. Toezichthouder komen voort
uit die ehoefte. Je kunt namelijk nooit een contract maken met een
directeur dat overal in voorziet. Tegelijk moet je de ondernemer vrij
laten om te ondernemen. De commiari zit du altijd in een
pagaat. Dat facineert me er juit zo aan.”
De elangtelling voor profeionaliering van de toezichtrol mag
dan algemeen zijn, dat wil nog niet zeggen dat alle commiarien
zich Van enennaam opmerkingen peroonlijk aantrekken.
“Zittende commiarien zijn het er over het algemeen mee een dat
de functie-eien mogen worden aangecherpt. Maar velen heen
daarij vooral het oog op anderen. Zelf vinden ze vaak dat ze het
uittekend doen.”

Hgiëniche rol
Op dit punt kan de accountant zich volgen hem in de dicuie
mengen. “Ik zie daar een elangrijke, laten we zeggen hgiëniche
rol voor accountant. Zij kunnen de vraag opwerpen of het in een
edrijf allemaal goed geregeld i met de raad van commiarien.
en accountant kan vragen of die raad fungeert al een raad van
toezicht of al advieorgaan. Of de etuurlijke verhoudingen
duidelijk zijn, wat de evoegdheden zijn en hoe de commiarien
de directie eoordelen. n of de informatievoorziening deugt. Daar
zie ik een terke rol voor de accountant.”
Ook Van de Vijver ondertreept dat de advierende functie van de
accountant elangrijk lijft, maar ignaleert wel dat die rol onder
druk i komen te taan, juit omdat het gevoel leeft dat controleren
en advieren moeilijk amengaan. “Het i een plupunt van
Taaklat dat er nu een duidelijke gren wordt geteld. Anderzijd
kan de accountant daardoor niet volledig tegemoetkomen aan de
vraag om advie. ommige accountantkantoren cheiden hun
advietaken daarom af van hun core uine. Wij heen dat niet
gedaan. Maar al ik een conflict zou moeten oploen tuen de raad
van commiarien en de directie van en edrijf, dan doe ik dat
alleen al het edrijf geen klant van on i. Ander creëer je een
elangentegentelling.
Onze advierende rol pelen we nog wel al het gaat om het
electeren van commiarien. We helpen ondernemer ij het
zoeken naar gechikte kandidaten, zodat ze iemand nemen met de
juite houding, kenni en ervaring. Iemand die de directie kan
controleren, maar ook advieren waar de accountant zich
terughoudend moet optellen.”

ij de le
De accountant kan er du toe ijdragen dat de commiarien ij de
le lijven. n dat i nodig. Van enennaam: “De meete menen met
wie ik praat zeggen dat hun commiarien het fantatich doen. n
dat kan niet kloppen. Al dat zo wa, dan zou het Nederlande
edrijfleven namelijk tot de aolute top moeten horen in uropa.
n dat doen we niet. Daarom organieren we ook
managementimulatie op Nenrode waar we commiarien op
een zorgvuldige, milde manier een piegel voorhouden. Niet om ze
voor het lok te zetten, maar om ze te confronteren met ituatie
waar ze mee te maken kunnen krijgen. n ze dan te laten nadenken
over de manier waarop ze epaalde prolemen zouden aanpakken.
Het i heel oeiend om dat te doen met menen die daartoe ereid
zijn.”

White paper
Hoe de veranderende rol van de commiari ij nieteurgenoteerde edrijven gereguleerd kan worden door de code
Taaklat, en op welke punten die code daarij tekortchiet, i het
onderwerp van een white paper van Fred van enennaam (Nenrode,
The Deciion Group) en Han akker, partner ij KPMG en
deeltijdhoogleraar uine Integration aan Nenrode. Het tuk, dat
overigen nog niet definitief i, inventarieert de elementen uit de
code Taaklat die van elang zijn voor niet-eurgenoteerde
organiatie, en geeft een checklit van vragen die zelf met de code
niet zonder meer eantwoord kunnen worden.
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Leen Paape: 'Neem afcheid van tirannie
aandeelhouderwaarde en
kortetermijndenken'
Het kapitalime en de marktwerking heen on grote welvaart en
vooruitgang geracht. chter, door on huidige corporate
governance-teem i de tailiteit en toekomt van de
amenleving in het geding gekomen. Het moet in onze economie
niet alleen om wint en aandeelhouderwaarde draaien, maar ook
om het creëren van duurzame waarde, voor iedereen. Dat telt
prof.dr. Leen Paape RA RO CIA in zijn oratie, waarmee hij giteren
de leertoel Corporate Governance aan Nenrode uine
Univeriteit aanvaardde. 
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Commiie Van Manen puliceert
lotdocument
De Monitoring Commiie Corporate Governance
Code heeft haar lotdocument gepuliceerd. In het
vierde en teven laatte rapport etoogt de
commiie onder meer dat de rol van
aandeelhouder ij overname eter moet worden
onderzocht. 

 x0
NIUW

28 maart 2017

'Veranker edenktijd ij vijandig
overnameod in de wet'
Nederlande eurgenoteerde edrijven moeten
een edenktijd krijgen wanneer zij te maken
krijgen met een vijandig overnameod. 
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Herziene Corporate Governance
Code wordt wettelijk verankerd

Het kainet i poitief over de herziene Corporate
Governance Code die in decemer 2016 i
gepuliceerd. De nieuwe code legt meer nadruk op
de waardecreatie van een organiatie op de lange
termijn, enadrukt het elang van een tranparant
eloningeleid en ondertreept de meerwaarde
van een aangename edrijfcultuur. De wettelijke
verankering van de code kan nu in gang worden
gezet. 
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Frauderiico' expliciet opnemen
in etuurverlag
De nieuwe Corporate Governance Code kent veel
gewicht toe aan lange termijn waardecreatie. n
aan cultuur al een elangrijke drijvende kracht
daarvoor. Wij onderteunen eide thema' van
harte. Onderelicht in de code i, helaa, het
onderwerp fraude en integriteit. Wij pleiten ervoor
deze riico' expliciet op te nemen in het
etuurverlag. 
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