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TOEZICHT

Maatschappelijk verantwoord besturen en
toezicht houden, dat is het nieuwenormaal

ILLUSTRATIE: MAXKISMANVOORHET FINANCIEELE DAGBLAD
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JaapWinter (UvAenVU), StevenHijink
(RU),Matthijs de Jongh (EUR),Gerard
van Solinge (RU) enVinoTimmerman
(EUR) zijnhooglerarenondernemings-
recht.

D
e taak vanbestuurders
en toezichthouders
moet indewetworden
aangepast. Bestuurders
moetenhunbedrijf als
een ‘verantwoordelijke

vennootschap’ latenopereren.Com-
missarissenmoetendaarop toezien.
Verankering indewet, inplaats van
denu vaakongrijpbaremvo-beloftes,
geeft houvast omhethandelen vanbe-
stuurders en commissarissen te toet-
sen, vooraf enachteraf, doorde aan-
deelhouders endoorde rechter.

Het strevennaar aandeelhouders-
waarde is indeondernemingspraktijk
dominant, ook inNederlandse context.
Dewettelijkenormvoorbestuurders
en commissarissenomzich te richten
ophet belang vande vennootschapen
haar onderneming suggereert eenbre-
de afweging vanbelangen.Maar inde
praktijk blijkt het goedmogelijk vooral
te sturenopfinanciële doelstellingen
tenbehoeve vanaandeelhouders.

Zokennen veel beursvennootschap-
penbeloningssystemenmet variabele
beloningengericht opfinanciële doel-
stellingen.Ookbij ondernemingen
metprivate equity-eigenaren isfinan-
cieel succes voor aandeelhouders vaak
het enige richtsnoer.

Ofhet nugaat ommoedwillige
milieuschade, beloningsdiscussies
rondbankiers of excessievemedicijn-
prijzen, telkens vraagt de samenleving
zich afwat dezeondernemingenbe-
zielt. Vaaknemenzij pas verantwoor-
delijkheid als depublieke verontwaar-
digingof regelgevingdit afdwingt.Ook
voorde crisis leiddedeontworteling
vanondernemingen vaak totmaat-
schappelijke onvrede.

Denormvanhet vennootschappe-
lijk belangheeft onsweerhoudenom
de verantwoordelijkheid van vennoot-
schappen inde samenleving expliciet
temaken. Zeker, er zijn ondernemin-
gendie zoekennaar een verantwoor-
delijke rol, voorbij de aandeelhouders-
waarde. Bekende voorbeelden zijn
DSMenUnilever.Maardehuidigewet
dwingt dit niet af. Verantwoordelijk
opereren inde samenleving is nueen
kwestie vanpersoonlijke voorkeuren
van ceo’s en commissarissen.

De coronacrisiswerpt eennieuw
licht opde rol vandeonderneming in
de samenleving.Opnieuwneemtde
staat ondernemersrisico’s over. Zo legt
de crisis onzebehoefte aaneennieuw
normaal bloot.Het oudenormaal vol-
doet nietmeer.

Bestuurders, commissarissen en
aandeelhouders genietenhet voor-
recht dat inbeginsel alleende ven-
nootschapaansprakelijk is voorhaar
schulden.Ook voor schade vande ven-
nootschapaanderden,maatschappij
ofmilieu. Als tegenprestatiemagde
samenleving verlangendat bestuur-
ders en commissarissen zorgen, en
aandeelhouders aanvaarden, dat de
vennootschap zich verantwoordelijk
gedraagt.

ZORGPLICHT
DeZuid-AfrikaanseKing IV corporate
governance code, een vandemeest
vooruitstrevende terwereld, zegt het
goed:Deondernemingsleidingmoet
ervoor zorgendat de vennootschapeen
responsible corporate citizen is enook
zowordt gezien.

In lijnhiermee is het voorstel van
25hooglerarenOndernemingsrecht
omdewettelijke taakopdracht vanbe-
stuurders aan tepassen. Bestuurders
moeten zorgendat de vennootschap
methaar ondernemingsactiviteiten
aanhetmaatschappelijk verkeer deel-
neemt als een verantwoordelijke ven-
nootschap.Commissarissenmoeten
hierop toezien.Het strevennaarwinst-
gevende continuïteitmoetworden
ingebed in eenbrede verantwoorde-

lijkheid inde samenleving.
Dit betekent dat de zorgplicht open

normen inkleurt, zoals behoorlijke
taakvervulling enelementaire beginse-
len vanbehoorlijk ondernemerschap,
waaraanhethandelen vanbestuurders
en commissarissendoorde rechter
wordt getoetst. Bestuurders en com-
missarissenhebbendaarbij, net als bij
denormvanhet vennootschappelijk
belang, eenbeoordelingsruimte.De
rechter toetst terughoudend.

Veel bedrijvenhebbennuhunvisie
opmaatschappelijk verantwoordon-
dernemenverwoord in eenmissie.De
CorporateGovernanceCode schrijft
dat ook voor.Diemissies zijndivers en
vrijblijvend.De zorgplichtmaaktdat
het zogenoemde responsible corporate
citizenshipniet langer vrijblijvend is.

PURPOSE
Het tweede voorstel is demogelijkheid
tebiedende concrete invulling vande
zorgplicht voor de eigenonderneming
vast te leggen inde statuten, naarhet
voorbeeld vandeFranseLoi Pacte
(2019).Dezewet verplicht niet,maar
maakthetmogelijk inde statutenhet
uiteindelijkedoel (depurposeofwel
raisond’être) vande vennootschap te
formuleren. Zo’npurpose geeft rich-
ting aandebesluitvorming voorde

kernactiviteiten vande vennootschap.
Fransebedrijven als it-concernAtos,
voedselgigantDanone, supermarkt
Carrefour enbandenproducentMiche-
linhebbendat onderdenieuwewet
al gedaan. Energiebedrijf EDFheeft
op7mei een raisond’être vastgesteld,
waarin zij zich committeert om in2050
CO2-neutraal te zijn.Opbasis daarvan
stelt EDFhet doel haarCO2-uitstoot in
2030met 50% tehebben verminderd.
Dat raakt dekern vandeactiviteiten
vanEDF.

Hetmoet dusniet bijwoordenal-
leenblijven.Want ook zonder een
geformuleerdepurpose geldt inhet
voorstel de zorgplicht. Bestuurders en
toezichthoudersmoeten inhet jaar-
verslag verantwoordenhoe zij het res-
ponsible corporate citizenship concreet
hebben ingevuld. Enwelke afwegingen
enkeuzes zij daarbij hebbengemaakt.
De verantwoordingkanwordenge-
toetst door aandeelhoudersvergade-
ringof rechter.Dit voorkomtpurpose
washing.

Wehoevenonsniet neer te leggen
bij demaatschappelijke ontworteling
vanondernemingen. Er is eennieuw
sociaal contract nodig tussenonder-
neming en samenleving.Dat vergt een
anderbesef van verantwoordelijkheid
onderbestuurders en commissarissen.

Bestuurders moeten
zich verantwoorden,
wat getoetst kan
worden door de ava
en de rechter
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