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Morris Tabaksblat heeft reeds meermalen aangegeven dat het onder zijn leiding opgestelde concept
voor een nieuwe corporate governance-code tot de betere in de wereld behoort. Gelukkig is inmiddels
gebleken dat velen dat standpunt delen en ik hoop dan ook dat de komende consultatieperiode vooral
wordt gebruikt om de conceptcode op onderdelen nader te verduidelijken en versterken.
De commissie-Tabaksblat zal deze zomer waarschijnlijk echter ook duchtig weerstand moeten bieden
aan nu reeds gestarte pogingen om de code zo veel mogelijk af te zwakken. Daarnaast zal zeker
gesteld moeten worden dat de code steeds tijdig en zorgvuldig wordt geactualiseerd naar aanleiding
van de ongetwijfeld voortgaande maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Alleen zo kan
Nederland zich inderdaad een duurzame positie aan de kop van het Europese corporate governancepeloton verwerven en voor eens en altijd afrekenen met de bekende 'Dutch discount', die onze
aandelenkoersen sinds jaar en dag plaagt.
De elf leden van commissie-Tabaksblat hebben de relatief beperkte tijd die hun geven was nagenoeg
volledig moeten benutten om consensus te bereiken over de concept -tekst, die nu ter commentaar
voorligt. Dat is waarschijnlijk de verklaring waarom er in dat concept zo weinig aandacht wordt
gegeven aan de organisatie van het toekomstig onderhoud van de code.
De commissie beperkt zich tot de aanbeveling in de preambule dat de verantwoordelijke ministers een
klein 'panel' moeten oprichten, dat doorlopend moet kijken of onderdelen van de code moeten worden
aangepast of nader geïnterpreteerd. Dit panel zou voorts, wanneer het daar aanleiding toe ziet, één of
meer deskundigen kunnen vragen op onderdelen nieuwe bepalingen vo or te bereiden. Tot slot zou, op
voordracht van dit panel, ten minste elke drie jaar een nieuwe commissie moeten worden ingesteld die
de code evalueert en, indien nodig, vernieuwt.
De commissie-Tabaksblat doet vreemd genoeg geen enkele nadere uitspraak over de benodigde
kwalificaties van de leden alsmede het interne werkingsreglement van bovengenoemd forum. De
vraag dringt zich dan ook op hoe die permanente evaluatie van de code wordt georganiseerd, hoe
wordt bepaald welke onderdelen van de code nadere interpretatie verdienen en hoe deze
interpretaties vervolgens worden vervaardigd en vastgesteld. Gezien het primair particuliere karakter
van de corporate governance-code ligt het bovendien niet in de rede om juist de rijksoverheid te
vragen het onderhoud daarvan te organiseren.
Het zou beter zijn om, in navolging van de huidige corporate governance-koploper Groot-Brittannië,
speciaal hiervoor een privaatrechtelijke organisatie aan te wijzen. In die organisatie zouden dan
deskundigen uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven, particuliere en institutionele beleggers, de juridische en
economische wetenschappen, de accountancy, de vakbonden, alsmede de effectenbeurs moeten
participeren. Die organisatie kan de gebruikers van de code op hun verzoek tevens voorzien van
nadere interpretaties van hoe in de praktijk met de nieuwe nationale corporate governance-regels om
te gaan. Bovendien kan zo voorkomen worden dat, zoals nu helaas het geval is geweest, steeds vele
maanden van moeizaam overleg nodig zijn om een commissie samen te stellen die de periodieke
revisie van onze nationale corporate governance-code voor haar rekening gaat nemen.
Bovengenoemde organisatie zou dan ook de Nederlandse vertegenwoordiger(s) kunnen
afvaardigennaar de halfjaarlijkse vergaderingen van het zogenaamde European Corporate
Governance Forum. De oprichting van dit pan-Europese forum is onderdeel van het onlangs door
eurocommissaris Frits Bolkestein gepresenteerde actieplan voor verbetering van ondernemingsrecht
en corporate governance in de Europese Unie. Het voornaamste doel van dit Forum is het bevorderen
van de harmonisatie en convergentie van de corporate governance-inspanningen van de individuele
lidstaten. Deze convergentie is een noodzakelijk voorwaarde om te komen tot een werkelijke
geïntegreerde Europese kapitaalmarkt. Dit in het belang van alle Europese ondernemingen, hun
aandeelhouders en andere direct belanghebbenden.
Gezien het bovenstaande verdient het aanbeveling dat de commissie deze zomer niet alleen benut
voor het ontvankelijk doch gedecideerd verwerken van de ongetwijfeld vele wijzigingsvoorstellen voor
haar huidige conceptcode. Daarnaast zou zij ook nader uitgewerkte voorstellen moeten ontwikkelen
voor de oprichting, inrichting en werking van een particulier Nederlands corporate governance-forum.

Op die manier kan zeker gesteld worden dat het erfgoed van Tabaksblat ook in de toekomst haar
grote waarde voor ons land behoudt en waar mogelijk zelfs verder verhoogt.
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