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1. Waardecreatie en stakeholderdialogen
Het is belangrijk onder woorden te krijgen wat 
we van ondernemers verwachten. Vanwege het 
consultatiedocument dat de Monitoring Com-
missie onlangs publiceerde,1 spits ik dit op beurs-
vennootschappen toe. Mensen zijn geneigd om 
wat zij als hun taak zien naar beste vermogen uit 
te voeren. Formuleert men het vennootschapsbe-
lang als het aandeelhoudersbelang, dan zullen 
bestuurders dat belang dienen. De bestuurders 
van UpJohn, in 1968 betrokken bij de beruchte 
Panalbazaak, zijn niet de enigen die goed meen-
den te doen door winstmaximalisatie boven men-
senlevens te stellen. Rolintegriteit zet mensen 
soms op het verkeerde been, maar is gelukkig 
ook instrumenteel bij het bereiken van beter 
geformuleerde doelen.2 Zo bezien zou de 
Rijnlandse stakeholderbenadering positieve 
resultaten moeten opleveren, maar de invulling 
ervan is lang vaag en ongrijpbaar gebleven, met 
vage resultaten. Bij de aanpassing van de Corpo-
rate Governance Code in 2016 werd ‘aandeelhou-
ders’ uit de nagestreefde ‘lange termijn aandeel-
houderswaarde’ geschrapt. Helaas doorzag nog 
niet iedereen ten volle hoezeer ook andere stake-
holderbelangen aandacht verdienen. 
Het nu voorliggende wijzigingsvoorstel voor de 
Code expliciteert het belang van ESG-aspecten 
voor de lange termijn,. Het wil voorts dat met 
relevante stakeholders een constructieve dialoog 
wordt gevoerd om te zorgen dat hun belangen in 
de afwegingen worden meegenomen, en vraagt 
dat de vennootschap adequate informatie publi-
ceert waarmee de stakeholderdialogen (en zelfre-
flectie) inhoudelijk onderbouwd kunnen worden.3 
Deze aanpak spreekt mij aan, want goede corpo-
rate governance is niet op compliance, maar op 
performance gericht.4 Het Codevoorstel legt de 
nadruk op engagement (met stakeholders) en 
werkprocessen die voor uiteenlopende stakehol-
derbelangen verbetering kunnen brengen. Men-
sen en organisaties die voor achtergestelde stake-
holderbelangen opkomen, krijgen een podium. 
Zo wordt het playing field meer level.

2. Werkprocessen
De werkprocessen waarop ik doel omvatten: het 
formuleren van beleid tot bevordering van afzon-
derlijke stakeholderbelangen, het publiceren van 
informatie over dat beleid en de behaalde resul-
taten, het aangaan van constructieve dialogen 
met stakeholders, het daarop aanscherpen van 
beleid, da capo. Het gaat niet primair om hoe 
hoog een (statische) lat wordt gelegd. Voorop 

staat een (dynamische) ontwikkeling naar 
‘steeds beter’. Voorbeelden van dergelijke con-
structieve feedback loops zijn de overlegstructu-
ren met aandeelhouders (in de algemene verga-
dering en daarbuiten), die in het Codevoorstel 
nog worden versterkt,5 en met vakbonden en 
ondernemingsraden. Denk ook aan de rol die in 
semipublieke sectoren wordt gespeeld door 
cliëntenraden en professionele adviesraden,6 
bewonersraden, en ouders- en studentenraden. 
Het mensenrechten due diligence als onderdeel 
van internationaal maatschappelijk verantwoord 
ondernemen past eveneens in dit rijtje.7 Hoe 
men de constructieve dialoog met afzonderlijke 
stakeholdergroepen precies vorm geeft, laat het 
Codevoorstel aan de beursvennootschap zelf 
over. Het gaat erom naar plaats en tijd, en per 
stakeholdergroep, een vorm te vinden die daad-
werkelijk iets kan bijdragen.

1. Voorstel tot actualisatie van de Nederlandse Corporate 
Governance Code, in februari 2022 gepresenteerd door 
de Monitoring Commissie.

2. J. Scott Armstrong, ‘Social Irresponsibility in Manage-
ment’, Journal of Business Research, Volume 5, Issue 3, 
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vinden op internet).

3. Voorgestelde wijzigingen in Principe 1.1 en codebepalin-
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praktisch contingentie-model voor goed mkb-bestuur’, 
MAB 2019, p. 171-181.

5. Voorgestelde wijziging van codebepaling 4.2.2. Van 
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6. Zie A.G.H. Klaassen, ‘Shared governance – Naar een 
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23 februari 2022.
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Op weg naar ‘steeds beter’ kan tevens worden 
gedacht aan het formuleren van een ‘purpose’ 
(inmiddels tamelijk wijdverbreid), het instellen 
van een duurzaamheidscommissie binnen de 
RvC (sterk in opkomst) en het aanstellen van 
een directeur duurzaamheid (Shell). Er zijn ook 
vennootschappen die een maatschappelijke raad 
instellen (VW, Unilever, VolkerWessels). Dit laat-
ste kan meerwaarde bieden, maar geeft niet per 
se de gewenste dialogen met achterliggende 
stakeholders. Formuleringen en functionarissen 
op zichzelf zullen het verschil niet maken. Meer-
waarde kan slechts komen van betekenisvolle 
werkprocessen. Dat is waar het consultatievoor-
stel toe oproept: niet alleen woorden, ook daden.

3. Systeemtheorie
De Codevoorstellen bevrijden ons van de oude 
vraag of het vennootschapsbelang holistisch of 
als resultante moet worden opgevat. Belangen-
pluralisme is het nieuwe devies: allerlei stakehol-
derbelangen vragen cumulatief om invulling.8 We 
kunnen voortaan beter in meervoud spreken: 
niet vennootschapsbelang, maar vennootschap-
pelijke belangen. Dit sluit goed aan bij de sys-
teemtheorie die in de medische wetenschap en 
computerkunde een belangrijke rol speelt.

De Amerikaanse rechtswetenschappers 
Belinfanti en Stout hebben de systeemtheorie 
fraai uitgewerkt voor het ondernemingsrecht. De 
onderneming vormt een systeem, een samenwer-
kingsverband waarin menselijk, financieel en 
fysiek kapitaal is samengebracht. Het geheel 
genereert goederen en diensten, investeringsren-
dementen, werkgelegenheid, belastinginkomsten 
etc.; allemaal belangrijk. Hieruit volgt dat een 
onderneming (en dus de vennootschap) meer-
voudige doelen en belangen heeft. Het zoveel 
mogelijk vermijden van negatieve externaliteiten 
(belastingontwijking, milieubelasting, etc.) hoort 
daarbij. De onderneming (vennootschap) is op 
haar beurt onderdeel van weer grotere systemen, 
zoals het concern en de samenleving als geheel. 
Systemen zijn in hun functioneren onderling 
afhankelijk. Een systeem ‘onderneming’ kan 
waarde verliezen of juist toevoegen door wel of 
niet voldoende in te spelen op andere systemen 
en deze te beïnvloeden. Alle systemen ontwikke-
len zich voortdurend; het is een dynamisch ge-
heel. Een systeem dat zijn doelen over een lan-
gere periode wil realiseren, zal het duurzaam 
moeten aanpakken, met veiligheidskleppen, 
antennes, buffers, en ruimte voor wendbaarheid 
en innovatie. In systeemtheorie is winstmaxima-
lisatie geen doel, maar het maken van (financi-
eel) rendement wel een randvoorwaarde.9

De systeemtheorie voegt een oplossing toe voor 
een probleem dat aan de traditionele invulling 

van het stakeholdermodel vastzit, dat van ac-
countability. In het stakeholdermodel moet de 
vennootschap steeds een afweging maken tussen 
de in het spel zijnde belangen. Moeilijk meetbaar 
is of in de afweging het ene belang terecht boven 
het andere wordt gesteld, wat te veel ruimte laat 
voor underperformance.10 Ook een generieke 
verwijzing naar de lange termijn maakt presta-
ties moeilijk meetbaar. Systeemtheorie onder-
schrijft dat er voortdurend afwegingen te maken 
zijn en dat de lange termijn belangrijk is, maar 
legt de nadruk op de meervoudigheid van de 
vennootschappelijke belangen. De vennootschap 
moet voor alle stakeholdergroepen presteren en 
mag op elk stakeholderbelang afzonderlijk be-
oordeeld worden. 

4. Bestuur en vennootschap
Een groep hoogleraren (Winter c.s.) stelt voor 
om in de wet een zorgplicht voor bestuurders op 
te nemen. Volgens hen dienen bestuurders er-
voor te zorgen dat de vennootschap als een ‘ver-
antwoordelijke vennootschap’ aan het maat-
schappelijk verkeer deelneemt. De raad van 
commissarissen ‘ziet erop toe’ dat dit ook ge-
beurt.11 Het Codevoorstel daarentegen vult in 
wat de ‘vennootschappelijke belangen’ zijn en 
hoe die behartigd kunnen worden. Dat bestuur 
en raad van commissarissen die belangen tot 
leidraad hebben, staat al in de wet.

8. Aldus werd terecht gesignaleerd door J.W. Winter e.a., 
‘Naar een maatschappelijke zorgplicht voor bestuur-
ders en commissarissen – een antwoord op reacties’, 
Ondernemingsrecht 2021/6.

9. T. Belinfanti & L. Stout, ‘Contested Visions: The Value 
of Systems Theory for Corporate Law’, 166 University of 
Pennsylvania Law Review 579 (2018), p. 579-631.

10. Vgl. Abraham A. Singer, The Form Of The Firm, Oxford 
University Press 2019.

11. J.W. Winter e.a., ‘Naar een zorgplicht voor bestuurders 
en commissarissen tot verantwoordelijke deelname aan 
het maatschappelijk verkeer’, Ondernemingsrecht 
2020/86.



WPNR 7372 Privaatrecht Actueel

419 

Het Codevoorstel laat m.i. goed uitkomen dat 
naast bestuurders en commissarissen ook aan-
deelhouders, werknemers en andere stakeholders 
zich tot de vennootschappelijke belangen hebben 
te verhouden. Wel had het voorstel m.i. meer aan-
dacht mogen vragen voor de rol van de bestuur-
ders van dochtermaatschappijen, andere topfunc-
tionarissen en adviseurs van de vennootschap. 
Afhankelijk van de situatie kunnen juist zij een 
betekenisvolle invulling aan de gevraagde dialo-
gen geven, met een eigen verantwoordelijkheid 
ten opzichte van de vennootschappelijke belangen 
(waaronder concernbelangen). Het consultatie-
document dicht aan de bestuurders en commis-

sarissen van de vennootschap geen extra ‘zorg-
plichten’ toe. Dit komt ongetwijfeld voort uit een 
– al dan niet terechte, maar zeker begrijpelijke – 
bezorgdheid dat een debat over verantwoordelijk-
heid en ethiek door een vrees voor vergrote aan-
sprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders en 
commissarissen kan worden doodgeslagen.12 

De compromissen die aan het voorstel van de 
Monitoring Commissie ten grondslag liggen, 
hebben een mooi en afgewogen werkstuk opgele-
verd. Aan de slag, zou ik zeggen.
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12. Vgl. H.J. de Kluiver, ‘Over de verantwoordelijke 
onderneming’, Ondernemingsrecht 2020/126 en de 
reactie van Winter e.a. in Ondernemingsrecht 2021/6.

 
* Oud-notaris te Amsterdam, hoogleraar ondernemings-

recht Erasmus Universiteit Rotterdam, vaste medewer-
ker van het WPNR.

 (stokkermans@law.euro.nl)




