Commissarissen verontrust over reikwijdte van code Tabaksblat.
Commissarissen, aangesloten bij CNN Commissarissen Netwerk Nederland,
onderschrijven de geest en de principes van de door de commissie Tabaksblat
voorgestelde conceptcode voor goed ondernemingsbestuur. De optelsom van best
practice uitwerkingen echter is volgens CNN onwerkbaar voor niet beursgenoteerde
ondernemingen. CNN zou het een verbetering vinden wanneer de commissie
bewerkstelligt, enerzijds dat de door hen voorgestelde “best practice” regels een
beperkte werking zullen hebben. Anderzijds voor dit soort organisaties een
versimpelde set regels op te stellen die gebaseerd zijn op dezelfde principes zoals die
in de conceptcode zijn genoemd.
De leden van Commissarissen Netwerk Nederland, onder wie ook commissarissen van nietbeursgenoteerde ondernemingen, familievennootschappen en leden van de raden van
toezicht van non-profitinstellingen, zeggen ‘ja’ tegen de code omdat goed bestuur voor zowel
grote als kleine ondernemingen net zo hard nodig is. Maar de code creëert onduidelijkheid
over de reikwijdte er van. Er dient daarom gepreciseerd te worden voor wie de regels nu
precies gaan gelden. Volgens Norbert de Melker, directeur van CNN Commissarissen
Netwerk Nederland, ‘kan het niet zo zijn dat bedrijven aan 90% van de regels niet kunnen
voldoen omdat die regels te complex zijn voor niet-beursgenoteerde ondernemingen,
familievennootschappen en non-profitinstellingen. Blijft deze onduidelijkheid bestaan dan blijft
het grootste deel van alle commissarissen in Nederland met een gevoel van onzekerheid
achter. En wordt men afhankelijk van toekomstige jurisprudentie. Commissarissen uit deze
groep hebben nu behoefte aan duidelijkheid. De wetgever en politiek dienen bij de
implementatie van deze Code ook aandacht te besteden aan de zorgen van deze grote groep
van commissarissen en toezichthouders’.
‘De commissie Tabaksblat gaat ervan uit dat de Code geschreven is voor beursgenoteerde
ondernemingen, maar dat andere ondernemingen wel zullen volgen. Daarmee wordt grote
onzekerheid geschapen of de Code nu ook op niet-beursgenoteerde ondernemingen, familievennootschappen en non-profitinstellingen van toepassing gaat zijn. Die onzekerheid moet er
niet zijn. Dat kan ofwel door de voorgestelde Code simpelweg van toepassing te verklaren en
daarbij aan te geven welke van de Best Practice Bepalingen kunnen vervallen of anders
geïnterpreteerd zouden moeten worden in een niet-beursgenoteerde omgeving. Ofwel zou
uitgaande van de voorliggende Code een code opgesteld kunnen worden die volledig op de
niet-beursgenoteerde sector is toegesneden en daarmee een daadwerkelijke constructieve
bijdrage levert aan de verbetering van de corporate governance bij dergelijke ondernemingen.
Dat zou in feite een Tabaksblat II vereisen. Als enig platform van Commissarissen in
Nederland wil CNN hoe dan ook een bijdrage aan de totstandkoming van een werkbare code
leveren’.
Apeldoorn, woensdag 3 september 2003
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CNN Commissarissen Netwerk Nederland is een onafhankelijk en objectief kennis en
communicatieplatform van commissarissen en professioneel toezichthouders in Nederland.
Als onafhankelijk orgaan treedt CNN op als vraagbaak en belangenbehartiger van
commissarissen ten behoeve van media, politiek en maatschappelijke instellingen.
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