Corporate governance: geen hype,
wel basis voor pro-actieve voortgang
PROF. DR. A.W.A. (ARNOUD) BOOT

Weinig bestuurders denken dat
corporate governance een hype is,
maar moe zijn ze er wel van. En
met open armen ontvangen ze het
‘concept’ zeker niet. Een paar
weken geleden op een besloten
bijeenkomst liet de bestuursvoorzitter van een groot Amerikaans
beursfonds zijn hart spreken: “If you do not
like us, sell your shares”. Andere rechten – laat
staan zeggenschap – voor aandeelhouders vond
hij idioot. Om er aan toe te voegen, dat het idee
van een onafhankelijke commissaris, non-executive director voor de Amerikanen, wel het
meest idiote was wat hij ooit was tegengekomen. Hij koos zijn vrienden, voormalig
bestuurders van zijn vennootschap aangevuld
met bevriende CEO’s van andere ondernemingen, als director en dat (zei hij) is wat werkt. En
kijk hoe goed we het doen en wat voor een
geweldige waarde we voor onze aandeelhouders hebben gecreëerd in de afgelopen decennia.
Laat ik eerlijk zijn. Dit is een buitengewoon succesvolle bestuurder en zijn bedrijf ook. En
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enige sympathie kan ik zeker
opbrengen voor zijn standpunten.
Dit is een ondernemer pur sang.
Hij heeft een visie, probeert concurrenten voor te zijn met nieuwe
concepten, nieuwe ideeën en dit
vereist speelruimte. En al dat corporate governance gedoe leidt
maar af, voorzover het je al niet
belemmert in je ondernemingsdrang. Door alle regels die uit de Sarbanes
Oxley Act voortkomen en de Europese varianten daarop (vergelijk ook de code Tabaksblat), is
het al bijna zo dat je een soort compliance afdeling op moet zetten om aan alle corporate
governance richtlijnen, aanbevelingen, etc. te
voldoen. Zorg dat je gedekt bent, is het devies.
Dus toch ‘box ticking’ ondanks de principes die
bijvoorbeeld Tabaksblat probeert centraal te
stellen.
NEGATIEVE KANT

Erger nog. Corporate governance dwingt je
vaak om achteruit te kijken. Verantwoording
afleggen over wat gebeurd is, terwijl je als
ondernemer met de toekomst bezig bent. Dus

hoe belangrijk ik corporate governance ook
vind, een negatieve kant is er zeker. Maar ik
verwacht een kentering. De legitieme zorgen
over het beschermen van anonieme aandeelhouders in de openbare kapitaalmarkten zullen het winnen van de bestuurders die zorgen
hebben over de negatieve kanten van corporate governance. Beursgenoteerde ondernemingen zullen dus met steeds meer verplichtingen
worden geconfronteerd.
SLAGVAARDIGHEID

Let op, het is veel meer dan een spel van administratieve lasten. Het gaat over speelruimte versus verlies aan slagvaardigheid. Als beursgenoteerde onderneming zul je die speelruimte
moeten verdienen. Het opbouwen van een
goede reputatie in de financiële markten is
hiervoor cruciaal en zal steeds belangrijker
worden. En kun je die slagvaardigheid niet verkrijgen in de financiële markt, dan staat je
bestaansrecht op het spel. Misschien moet je
dan ook niet op de beurs genoteerd zijn. Als
niet-beursgenoteerde onderneming heb je veel
van die heisa niet en kun je je eigen aandeelhouders kiezen. Ik verwacht ontwikkelingen in
beide richtingen. Private equity zal aan belang
winnen en daarmee het niet genoteerd zijn op
een beurs makkelijker maken, juist als slagvaardigheid gewenst is.
Maar beursnoteringen zullen ondanks allerlei
strengere eisen zeker niet uitsterven. En voor
deze ondernemingen zal verantwoording

THEMA CODES VOOR GOVERNANCE

afleggen steeds belangrijker worden. Dit vereist
een heel andere houding dan dat van die succesvolle ondernemer aan het begin van mijn
verhaal. Communiceren naar die financiële
markt is het codewoord. Maar dat is niet makkelijk. Een ondernemer bouwt geloofwaardigheid op in de communicatie op het moment
dat het voor de markt niet evident is dat hij die
markt nodig heeft. Communiceren als men
klem zit, is natuurlijk maar is weinig effectief,
tenzij men die geloofwaardigheid al heeft. Het
is een beetje hetzelfde als met je rug: je moet
rugoefeningen doen als je (nog) geen pijn in
je rug hebt. Van tevoren dus, wees pro-actief.
Communiceer en communiceer. Wees transparant en wel graag op basis van echte inhoud.
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