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R
aden van commissa-
rissenkrijgen vaak
het verwijt een ‘black
box’ te zijn.Wat er in
debestuurskamers
besprokenwordt,

blijft voor debuitenwereldonbe-
kend.Het ultiememoment om
als raad van commissarissen (rvc)
enig inzicht te geven inhet toe-
zicht, is het jaarlijkse rvc-verslag
inhet jaarverslag. Inhet verleden
leekhet rvc-verslag een verplicht
nummer enhet sluitstuk vanhet
verslaggevingsproces. Indeze
periodewordende jaarversla-
genover 2017weer vastgesteld.
Wellicht kunneneenpaar goede
voorbeeldennogeenaantal be-
drijven inspirerenhet rvc-verslag
dit jaar verder te verbeteren.

SamenmetMargot Scheltema
onderzocht ik eerder de rvc-ver-
slagenuit 2010 en2011.Daaruit
bleekdat deze verslagen zelden
werkelijk inzicht gaven inhet
gevoerde toezicht. Zebevatten
algemene tekstendieniet alleen
ophet specifiekebedrijf van
toepassingkonden zijn,maar op
elkewillekeurige andere onder-
neming.Nadatwij de rvc-versla-
gendoordeplagiaatscanner voor
scripties opdeuniversiteit had-
dengehaald, blekende teksten
bovendien in sommige gevallen
tot 80%hergebruikt te zijn van
het voorgaande jaar.Weinig ori-
gineel dus.

Gelukkigblijkt uit ons recen-
tere onderzoekover de verslagen
van2016dat enkelebedrijvenuit
deAEX-index inde afgelopen vijf
tot zes jaar forse vooruitgangheb-
bengeboekt. Allereerst zijnde
verslagenuitvoeriger en transpa-
ranter geworden.Uitvoerigheid
is relevant, omdathet rvc-verslag
inwezende enigemanier iswaar-
opde commissarissen vaneen
bedrijf verantwoording afleggen
overhet gevoerde toezicht. Trans-
parantie betekenthier dat de
radenmeer inzicht geven inhun
eigenagenda, hunprioriteiten en
hundilemma’s.

Daarnaast heeft denieuwe
CorporateGovernanceCodeuit
2016hier endaar al effect. Zo
moethet remuneratierapport
tegenwoordig apart opdewebsite
geplaatstworden,waardoorhet
geendeelmeeruitmaakt vanhet
rvc-verslag.Deze verandering
komtde leesbaarheid tengoede.
De commissarissenkunnen
zich inhun verslagnu specifiek
richtenophet gevoerde toezicht,
terwijl deuitgebreide informatie

Verslagen van commissarissenworden
informatiever,maar het kannogbeter
Rvc-verslag is uitgelezen kans omopenheid te geven over het toezicht op het bestuur

Veel teksten zijn
algemeen en kun-
nen op elk bedrijf
van toepassing zijn

over de remuneratie hoedanook
beschikbaarblijft.

Ookkrijgendenieuwe speer-
punten indeCode—waarde-
creatie opde lange termijn en
cultuur indeonderneming—
langzaamaanmeer aandacht.
KPN laat bijvoorbeeld ziendat de
commissarissenook zelf onder-
werpen voorde strategie aandra-
gen.De cultuur inhet bedrijf, laat
staan indeboardroom,wordt
nog langniet door alle bedrijven
behandeld.Hoehet kan, tonen
AkzoNobel,NationaleNederlan-
denenHeineken. Zij zijn goede,
zij het eenzame voorbeeldenop
het gebied vande cultuur inde
onderneming. INGenRandstad
gaan zelfs nog een stukje verder
enbespreken zeookde cultuur in
deboardroom.

Erwordt ook steedsmeer
andere informatie gegeven,
bijvoorbeeldover de samenstel-
ling enhet functioneren vande
rvc. Veel bedrijvenhebbeneen
competentiematrix opgesteld
die aansluit bij deprofielschets
vande rvc.Ookhiervan isAkzo
Nobel eengoed voorbeeld,met
beduidendmeer informatie dan
formeel gevraagdwordt.Ook
komtde zelfevaluatie uitvoeriger
aanbod.Waardit eerst nauwe-
lijks genoemdwerd, zienwenu
dat er overal op zijnminst aange-
refereerdwordt.Dat zegt helaas
nogniets over deuitkomsten.
Slechts eenenkele raaddurft iets
over dieuitkomsten te vertellen.
Randstaddoet dit uitvoerig, en
ookWoltersKluwer enDSMzijn
goede voorbeelden.

Tot slot is deopkomst vande
Chairman’s Letter eenopvallen-
deontwikkeling. Voorafgaand
aaneenmeer formeel rvc-verslag
geeft dezebrief vande voorzitter
eenmeerpersoonlijkenoot.
ASMLdoet dit bijvoorbeeld inde
vormvaneen interview.Wij zien
daarnaast dat rvc-verslagenwaar-

bij de voorzitter nadrukkelijk
zelf depen ter handheeft geno-
men, veel informatiever zijndan
bedrijvenwaarbij de secretaris
het verslag schrijft. De voorzitter
durft simpelwegmeer te zeggen.

Helaasbeperkt eendeel vande
bedrijven zichnog steeds tot be-
schrijvende terminologie: de raad
bespreekt, overweegt, bekijkt en
wordt opdehoogte gesteld. Jezelf
opdehoogte stellen isnatuurlijk
het begin vanhet commissaris-
senwerk.Maar vervolgensdien
je daar ook iets van te vinden
—daarmeebedien je je lezers
aanzienlijk beter. Bedrijven en
raden van commissarissendie
zichhierinherkennen, ennude
laatstehand leggenaanhun jaar-
verslag, kunnenhet tij nogkeren.
Bovenstaande voorbeeldenkun-
nendaarbij helpen.
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