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N
et als voorzitters
vanandere gre
mia is depresi
dentcommissaris
degenediede gang
van zakenbinnen

een raad van commissarissen in
goedebanenmoet leiden.Hij is
er als eerste opaanspreekbaar
dat efficiënt enbesluitvaardig
toezichtwordt gehoudenophet
bestuur vande vennootschap. In
dat kaderwordt ‘de vergaderorde’
doorhem (of haar) bewaakt.

De leden vande raad van
commissarissen (rvc)moeten
debesluitvorminggoedkunnen
voorbereidenopbasis van tijdig
verstrekte informatie die volle
dig is en (vooral) ‘to thepoint’.
Notulen vanbijeenkomstenmoe
ten zonder tijdverliesworden
verspreid enaandezelfde voor
waarden voldoen.Bij het leiden
van vergaderingen ziet depresi
dentcommissaris (PC) erop toe
dat iederedeelnemerde ruimte
krijgt zich temanifesteren.De
PC is gespreksleider, die dekoers
richtingbesluitvorming vande
raad vormgeeft.Daarbij dient de
PC,waarmogelijk, terughoudend
te zijnmethet geven van zijn
eigenmening.Onderdeel van
deprocesbewaking vormtook
deuitvoering vandegenomen
besluitennade vergadering en
het initiëren vanevaluaties.

Omefficiëntebesluitvorming
binnende rvc tebevorderen, nei
genPC’snogal eensnaarde vari
antwaarbij eerst in eendialoog
metde ceo vande vennootschap
panklare voorstellenwordenge
formuleerd, omdezedaarna voor
te leggenaande leden vande
rvc. Indeze aanpak schuilt,met
namevoorde leden vande rvc,
eengroot gevaar.Het uitgangs
punt vanonsondernemingsrecht
is immers collegiale besluit
vorming in elk vandeorganen
vaneen vennootschap.Dat staat
haaksopeenaanpakwaarin eerst
consensus tussende ceo endePC
wordt gezocht en eenuitgewerkt
conceptbesluit aanhet bestuur
ende rvcwordt voorgelegd.

Dit ‘polderen’ vanPCenceo
grijpt inophet uitgangspunt van
gescheidenbesluitvormingbin
nen zowel het bestuur als de rvc.
Daarmee riskeren zij dat cruciale
afwegingennietmeerwordenge
maakt, daarwaarbeideorganen
eeneigen rol hebbenbinnende
vennootschap. Zeker inde situa
tiewaarin een vennootschapeen

sterke enuitgesproken ceoheeft
en een, omwat voor redendan
ook,wat buigzamePC is sprake
vaneenpotentieel dodelijke
cocktail.

Indeze situatie zullende leden
vande rvchun ‘polderende’ PC
kritischmoeten volgen. Zijmoe
ten zich ervan vergewissendat
de vertrouwensband, die staps
gewijswordt ontwikkeldmetde
ceo, niet indeweg staat aande
tijdigheid en volledigheid vande
doorhen te ontvangen relevante
informatie.Daarbijmoeten zij
scherp voor ogenhoudendat
de leden vande rvc in situaties
waarhet fout gaatwél temaken
krijgenmet een collectieve aan
sprakelijkheidwaarvan zij zich
alleen inuitzonderingssituaties
individueel kunnenontlasten.

Het uitgangspuntdaarbij is
dat ieder vande commissarissen
voldoende informatie vanhet
bestuurmoet verlangenendat hij
die informatie onafhankelijk en
kritisch toetst omaldus eeneigen
oordeel te vormen.Bij het te vaak
ontvangen vangefilterde infor
matie door tussenkomst vaneen
polderendePCbestaat het risico
dat objectievebesluitvorming
doorde ledenniet (goed)moge
lijk is.De commissaris dieniet
acteert opdeze contraindicatie
zal zich in voorkomendegevallen
bij aansprakelijkstellingniet snel
kunnendisculperen.Hij is dan
immersmede verantwoordelijk
voor eenweeffout inhet proces
van informatievoorziening.

Inhet licht vanhet vorenstaan
de achtenwij het onbegrijpelijk
dat zowel dewetgever als de
MonitoringCommissieCorpo
rateGovernanceCode zoweinig
aandacht lijkt te hebben voorde
risico’s vandepolderendePC.
Eeneenvoudigeoplossing voor
dit probleem lijkt voor dehand te
liggen.Namelijk doorhet formu
leren vanhet uitgangspuntdat de

functie van voorzitter binneneen
rvcmoet rouleren.Hier lijkt ons
een relatief korte termijn voorde
hand te liggen vanbijvoorbeeld
twee jaar. Alduswordt het risico
vandepolderendePCmet een
tenauwebandmetde ceo inde
kiemgesmoord.

Eenbijkomend voordeel is dat
de andere rvcledenbij toepas
sing vandit principebeter bij de
leswordengehouden. Twijfels of
andere rvcledenwel geschikt zijn
voorhet bekleden vande functie
van voorzitter zouden, naar onze
mening, geenbelemmering
mogen vormen.Wanneer een
commissaris niet in staat is om
zowel het proces van internebe
sluitvormingen toezicht te leiden
als het orgaannaarbuiten toe te
vertegenwoordigen, ligt diens
(her)benoeming immersniet
voordehand.
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Met bestuur ‘polderende’ president-
commissaris staat toezicht in deweg
Uitgesproken ceo en buigzame voorzitter rvc zorgen voor potentieel dodelijke cocktail

Het uitgangspunt
van ondernemings-
recht is collegiale
besluitvorming
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