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1. De Code van Manen in perspectief 

Tabaksblat: 
• Oppoetsen governance blazoen NL beurs-NV’s (Dutch discount) 

– Ontmantelen formele beschermingsconstructies 

– Bezorgdheid over recente ondernemingsschandalen (Worldcom, Ahold, Baan) 

  

• Aanpak 

– Afstoffen RvC als belangrijk gremium binnen NL governance: op weg naar one-tier 
board? 

– Aanscherping financieel toezicht: “brede in control verklaring” 

 

Monitoring cie Frijns: 
• Versmalling ‘in control verklaring’ tot financiële verslaglegging 

• Rol activistische aandeelhouders: dialoog en bedenktijd 

• Beloningsdiscussie 

• Aparte cie Burghouts over ESG beleid ondernemingen 



1. De Code van Manen in perspectief 

Mon Cie Streppels 

• Rol proxy voting instituten 

• Geen aanleiding aanpassing code 

• Deels ingehaald door wetgeving en Code Banken 

 

Cie van Manen 

• Lange termijn waarde creatie voor de (alle) stakeholders 

• Nadruk op toezicht en rol accountant 

• Cultuur en gedrag 

 



1. Code in perspectief  

Van Manen stelt lange termijn waardecreatie centraal 

Van Manen wil twee zaken bereiken: waardecreatie voor alle 
stakeholders en meer focus op lange termijn 

 

Op lange termijn convergeren belangen afzonderlijke stakeholders 
• Twijfelachtige stelling, dilemma’s blijven 

 

De kwaal van het short termism. Hoe kortzichtig zijn CEO's ? 
• Beloningssysteem 

• De noodzaak tot hoge dividenden en stijgende winst/aandeel dwingt tot financial 
engineering (en hoge leverage) 

• Kortzichtige beleggers en actieve aandeelhouders 

• De verstorende signalen van erratische aandelenkoersen 

• Besluitvorming in een instabiele wereld 

 



1. Code in perspectief  

Normen accountant en verticaal toezicht ECB 

 

Accountants werken op basis van book of rules 

• tav verslaglegging (IFRS) 

• tav controle 

• Onder scherp extern toezicht (AFM) 

 

Financiële instellingen werken onder specifieke governance guidelines 

en onder strikt extern (verticaal) toezicht 

• Nadruk binnen guidelines op uitoefenen toezichttaak door RvC 

 



2. Tegen het formalisme:  

Jaap versus Jaap 

• Jaap van Manen  

 benadrukt het belang van gedrag en “tone at the top”, maar zijn 

code kent 12,5 blz over inhoudelijke besturing en 12,5 blz met 

formele regels plus brede “in control” verklaring. 

• Jaap Winter  

 trekt samen met Erik van de Loo ten strijde tegen het mechanisch 

toepassen van code bepalingen. Interactie tussen toezicht en cultuur is  
– complex er zijn geen easy fixes, toezicht kan zelf deel van het probleem zijn: 

– meer regels en toezicht ontslaat mensen van eigen verantwoordelijkheid  (“regulatory 

crowding out”). 

 

 



2. Tegen het formalisme:  

the tone at the top 

• Marcel Pheijffer  

 hekelt the “tone at the top” retoriek in veel gevallen verzameling mantra’s 

en sociaal wenselijke teksten van de CEO. 

 

• Maar voorbeeldgedrag is belangrijk, inclusief dat van de RvC en de 

interactiemet RvB.  

 

• Jaap Winter  

 dringt daarom aan op verplichte zelfevaluatie (inclusief externe facilitering) 

met risico dat zelfevaluaties weer een mechanisch proces worden. 

 



2. Tegen het formalisme:  

accountants werken volgens vaste protocollen 

 

• AFM is zuur over kwaliteit accountantscontroles maar grootste deel 

    kritiekpunten betreft vormfouten. 

 

 
• Veel management letters staan vol geconstateerde zwaktes waarvan 

grootste deel ook betrekking heeft op niet goed naleven van procedures. 



2. Tegen het formalisme:  

ECB toezicht op banken 
 

 

• Zie rapport BIS over corporate governance for banks met nadruk op control,  

     risicomanagement en compliance. 

 

• Of het ECB SREP Methodology Booklet met zijn nadruk op gestandaardiseerd 

     data-based risk assessment. 

 

• Nota bene: het Solvency II project bij verzekeraars is van hetzelfde laken een 

     pak. 

 

• Kan het anders ?  waarschijnlijk niet als je streng toezicht wil, voor iedereen 

     gelijk en op afstand.Vermijden captive toezichthouder verschuift probleem 

     naar wetgever die achter de feiten aanholt (vorm van short termism?) 



2. Tegen het formalisme:  

waarom? 
• Omdat de effectiviteit dubieus is: uitholling eigen verantwoordelijkheid 

  

• Omdat het leidt tot een bange, risicomijdende generatie van managers 

 

• Obsessie om dingen goed te doen heeft de uitdaging om de goede dingen 
te doen verdrongen. 

 

• Gerard Kleisterlee in het FD 13 augustus: 

 

• Wens tot minimaliseren van bedrijfsrisico’s + behoudende commissarissen 
= Met samengeknepen billen aan tafel.  

 Je hebt op drie manieren uitgerekend waar je bedrijf aan kapot kan gaan 

maar over kansen heb je het niet meer.  

 



3. Effectieve governance:  

vreemde ogen dwingen 
 

• Transparantie en verantwoording 

 

 

• De rol van de externe accountant 
– Expert opinion gevangen in formalistisch keurslijf 

 

 

• De brede in control verklaring: hoeveel bladzijdes voorbehoud zullen 
externe accountants nodig hebben? 

 

• De rol van externe toezichthouders: zie eerder 



2. Effectieve interne governance 

Van Manen duidelijk over wenselijkheid interne auditor  

• maar laat nog veel ruimte tot afwijking 

 

Kwaliteit interacties lines of defense: 

• Internal auditor met RvB en RvC 

• Opinion of expert maar ook hier ligt risico formalisme op de 
loer 

 
Hoe doorbreek je een cultuur van ja-knikkers ?: 

• Thomas Sattelberger in FD van 20 augustus: Cultuur van ja-
knikkers is funest voor Duitse bedrijfsleven 

 



3. Effectieve governance:  

vier rollen voor de RvC, een subjectieve ranking 
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3. Effectieve governance:  

hoe krijg je de gewenste groeifocus 

Hoe voorzichtig zijn CEO’s? 
 

• Iedereen kijkt mee 

• reputatie hangt aan zijden draad 

• straf op maken fouten is fors 

 

 

De rol van aandeelhouders en beleggers: 
 

• Het conservatisme van Warren Buffet: buy and hold belegger in gevestigde 
ondernemingen in stabiele markten 

• Dividend stocks zijn in: forse pay-outs 

• Passief beleggen versterkt korte termijn momentum: in en uit ETF’s is goedkoop 

• Lange termijn actief aandeelhouderschap is een witte raaf 



4. Afsluiting 

 

Gedrag en systemen zijn in hoge mate procyclisch. Geen reden om te 
veronderstellen dat dit nu anders is: dominante risico-aversie werkt door in 
regelgeving en systemen  

 

De vraag is of focus op lange termijn in zo’n context echt inhoud krijgt 

 

Spanning tussen formalisme (book of rules) en effectieve governance 

 

 


