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KWESTIES/ Commissarissen organiseren verzet tegen Tabaksblat
De eerste reacties op de voorstellen van de commissie-Tabaksblat
voor goed ondernemingsbestuur
waren positief. Natuurlijk moest
er iets gebeuren aan het gesloten
netwerk waaruit alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven
hun commissarissen putten. En
de aandeelhouder moest meer te
zeggen krijgen.
Maar nu begint het verzet toch
op gang te komen. Vorige week
richtte de vergane glorie van het
Nederlandse bedrijfsleven - de
ex-toplieden van Philips en Getronies, Cor Boonstra en Ton Risseeuw - haar pijlen al op Tabaksblat. KPN-bestuursvoorzitter Ad

Scheepbouwer deed toen ook
een duit in het zakje.
Nu nemen de commissarissen
zelf het stokje over. Donderdag
komen vijftig voorzitters van raden van commissarisen in Amsterdam bijeen, om kritiek te leveren op de commissie. Tijdens
de besloten bijeenkomst, waaraan ook de werkgeversvereniging VNO-NCW deelneemt, buigen zij zich over de regels en
aanbevelingen van de commissie. Zij kijken ook of ‘publieke
actie’ nodig is.
De initiatiefnemers, presidentcommissaris Aernout Loudon
(onder meer ABN Amro) en Harry

Langman (Vendex KBB), hebben
in de uitnodiging een aantal kritiekpunten opgesteld. De kritiek
richt zich-vooral op de voorgestelde benoemingstermijn van
vier jaar voor bestuurders, op het
maximum van de variabele beloning en het beperkt aantal commissariaten dat een persoon mag
vervullen. Zij vragen zich af
waarom wordt afgeweken van de
regels in de omringende landen.
Die gaan overigens op sommige
punten veel verder dan de voorstellen van Tabaksblat.
P. de Vries, directeur van de
Vereniging van Effectenbezitters, is niet verrast over het ver-

zet. ,,Loudon en Langman zijn bij
uitstek gewend dat commissarissen een doorslaggevende positie
hebben en dat aandeelhouders
niets te zeggen hebben.”
Het overleg wordt opvallend
genoeg ingeleid door voorzitter
van de commissie M. Tabaksblat
zelf. Hij is president-commissaris
bij TPG. Aegon en Reed Elsevier.
De ‘topcommissarissen kW&men eerder dit jaar al twee keer
bijeen. Toen spraken zij over de
zwaar bekritiseerde beloning
van bestuurders. Dat leidde tot
richtlijnen voor gouden handdrukken.
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