
ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

Mijntje Lückerath-Rovers

N
ade rigoureuze
aanpassing inde-
cember vande cor-
porate governance
code, zowel qua
opbouwals inhou-

delijk, is een sectoroverstijgende
governance code verderwegdan
ooit. Alhoewel het goedenieuws
is dat goedondernemingsbe-
stuur, corporatedanwelpublic,
tegenwoordigdoor iedere sector
serieuswordt genomen, is het
slechtenieuwsdat er daardoor
eenwildgroei aangovernance
codes is ontstaan.Dit leidt tot
onduidelijkheidover de invulling
vangoedondernemingsbestuur,
endaarmee tot afnemenddraag-
vlak vandediverse codes.

Nade eerste introductie in
2004 vande corporate governan-
ce code voorbeursgenoteerde
ondernemingen zagenwe in rap
tempo verschillende sectorcodes
verschijnen: eenZorgbredeGo-
vernanceCode, eenGovernance
CodeWonincorporaties, een
CodeBanken, eenCodeVerzeke-
raars, eenCodePensioenfond-
sen, eenCulturalGovernance
Code, eenGovernanceCode
Kinderopvang, eenGoodSport
GovernanceCode, et cetera.

Deze sectorcodeswaren in
eerste instantie gebaseerdop
de corporate governance code.
Dediverse commissies gingen
niet opnieuwhetwiel uitvinden.
Verschillenwaren vooral zicht-
baar voorwat betreft de relevante
belanghebbenden, bijvoorbeeld
aandeelhouders, huurders, pati-
entenof studenten, endemate
vandemaatschappelijk veranke-
ring, die groter is voor organisa-
ties indepublieke sector.

Dekern van iedere governance
code is hoebestuur en toezicht
zich tot elkaar verhouden,met
als doel het optimaliseren van
de lange termijnwaarde voorde
belanghebbenden vandeorga-
nisatie.Dit is voor alle sectoren
gelijk.Natuurlijk zijn er verschil-
len tussende sectorenoverwie
de relevantebelanghebbenden
zijn enwatweonder lange ter-
mijnwaarde verstaan.Maardeze
verschillen rechtvaardigenniet
dewildgroei aan codes omdatde
kern vandeboodschaphetzelfde
is.Hoekanhet dandatweniet
met ééngovernance codeuit
de voetenkunnen,waarinwe
kernprincipes vangoedonder-
nemingsbestuur vastleggen?De
omgangmetde specifieke rele-
vantebelanghebbendenkan in

Sectoroverstijgende code voor goed
bestuur is verderwegdanooit
Bestaande verschillen tussen sectoren rechtvaardigen niet de huidige wildgroei aan codes

Nodig is landelijke
organisatie die
sectoroverstijgende
code voorstelt

eenappendixbenoemdworden.
Vanwegedegrote overlap

engelijkenis tussendediverse
sectorcodes onderzocht ik in
2013hoe commissarissen en
toezichthouders zelf tegen een
sectoroverstijgendegovernance
code zouden staan. Vande ruim
300 commissarissen en toezicht-
houderswas een ruimemeerder-
heidhet eensmetde stellingdat
goedondernemingsbestuur een
sectoroverstijgendbegrip is en
dat aparte governance codesper
sectorniet zinvol zijn. Een ruime
meerderheidwashet oneensmet
de stellingdat iedere sector eigen
specifiekekenmerkenheeft en
datdeze alleengeadresseerdkun-
nenwordenals iedere sector een
eigen codeheeft.De toezichthou-
ders uit de verschillende sectoren

verschildendaaroverniet veel
vanmening; commissarissenbij
beursgenoteerdeondernemin-
genwaren iets sceptischer over
een sectoroverstijgende code.

Datwas vier jaar geleden.Nu
is erhelaas geen sprakemeer
vanenigeoverlap inde codes.
Inde afgelopenpaar jaar heeft
elke sector governanceomarmd
als kernactiviteit. Dat betekent
dat dediverse commissieswel
hetwiel opnieuwzijn gaanuit-
vinden. Iedere sectorheeft zijn
governance codeaangepast: een
anderehoofdstukindeling, tek-
sten ingekort of juist fors uitge-
breid. In vrijwel alle codes ismeer
aandacht voor gedrag en cultuur,
maar ookdaarwordt steedsop
eenanderewijze invulling aan
gegeven. Terwijl juist gedrag en
cultuurniet sectorgebonden is.

Een sectoroverstijgende code
lijkt nu verderwegdanooit.Het
ontbreekt inNederlandaaneen
landelijke organisatie die een
sectoroverstijgende code zou
kunnen voorstellen.Dehuidige
governance commissieswor-
dengefinancierddoorde eigen

sectorverenigingenof door één
specifiekministerie, enhoewel in
de commissies betrokkenexperts
zitten, doen zij dit als nevenfunc-
tie erbij. De enigemogelijkheid
omhet tij te eren is het oprichten
vaneenprofessionele organisatie
diehet schrijven vaneen sector-
overstijgende code als hoofdtaak
heeft. Zelfregulering verdientnog
steedsde voorkeurbovenmeer
wetgeving.Maardeoverheid
kan, zonderhet zelfregulerende
karakter vande codes tebeïnvloe-
den,wel degelijk demogelijkheid
creërenomtekomen tot één sec-
toroverstijgende code.Deover-
heidmoet dit financierenomdat
er eenduidelijk rendement zal
zijn van ééngovernance codedie
iedereenkent enherkent: een
groter draagvlak, daardoormin-
der incidenten, enuiteindelijk
ookminderwet- en regelgeving.
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