
Bij ondnerningen waarin de overheideengrote invloed heeft, bijvoorbeeld bijde zogeaaamdø overheidsgedomineerde

ondernemingen tOGO’s, kan.de rol vande RVC wezenlijk verschillen tenopzichtevaneen toezichthouder1bij andere

orgânisaties. Vreemd genoeg is er in het denken ovérgöed ondememingsbestuur.tot.nu toê we iaandacht voor deze

invloed. Nader oriderzöèk naar de rol van de (interne) .toezichtliouder bij OGO’SJidan ook van belang.

MEER AANDACHT VOOR TOEZICHT
BIJ OVERHEIDSGEDOMINEERDE
ONDERNEMINGEN
Josien van Gappelle en Mijntje Lückerath-Rovers

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwik
keling van good governance en de rol van de raden
van commissarissen en raden van toezicht (hierna

gezamenlijk aangeduid als ‘C). Codes, opleidingen en
wet- en regelgeving zijn verwezenlijkt.2Van de beperking
van zittingstermijnen, onafhankelijkheid, profielschetsen
en zelfevaluaties wordt een bijdrage aan het verhogen
van de kwaliteit van de toezichthouder verwacht. Op
merkelijk is dat in dez ontwikkelingen de invloed van
de overheid op het fiuictioneren en de samenstelling van
de RvC onderbelicht blijft. Maar vooral in situaties waar
de overheid een grote rol speelt in een onderneming, bij
voorbeeld bij de zogenaamde overheidsgedomineerde
ondernemingen (OGO’s), kan de rol van de RvC wezen
lijk verschillen ten opzichte vair een toezichthouder3hij
andere organisaties. Ook in governanceco4es komen de
gevolgen van de relatie met de polïtielç andcr dan als in
de rol vafl een gewone aandeelhouder, over het algemeen
niet expliciet aan de orde. De toezichthouder bij OG(Ys
verkeert in een bijzouidere positie, omdat hij niet alleen
te maken heeft met het ondernemingsbelang, maar ook
met een maatschappelijk en een politiek belang.

Overhôidsgedomineerde ondernemingen

De overheid4heeft diverse mogelijkheden om publieke
belangen te waarborgen. zoals het ineigen..beheer uit
Voeren het uitbesteden van de werkzaamheden c.q.
subsidie verlenen en het deehiemen in een Verhotiden
Partij Grofweg delen wij OGOs in als a) ultbe%teden
an taken en b) deelneming (Verbonden Partij) De
overheid kan voor het ultbestLden van de taken kiezen
ofzij deze taken met meer middelen, met meer nsieo of
niet zelfwil uitvoeren (bijvoorbeeld omdat zij deze taak
niet als een kerntaakziet)

Een Vérbonden Partij isiü:de wet gedéfinieerdals ‘een
privaatrechtelijke of pibliel&echtelijke organisatie waar
in de pro inue onderscheidenlijk gemeente een bestuur
lijk en een linancieel belang heeft” Kenmeik van een
verbonden partij is dat de overheid zowel een bestuui lijk
al een fin incieel belang heeft De overheid heeft eLn Ii
nancieel belang wanneer een aan de verbonden partij
ter beschikking gesteldbedragniet verhaalbaar is indien
de verbonden partij failliet, of als aansprakelijkheid be
staat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet
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TttiçOillt. ben hestLLutl tIK bdang betekent zeggenschap,
iu’tzii uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur,

hetzij uit hoofde van stemrecht.
Daarnaast vunnen verbonden partijen zowel onder het

privaatrecht ah onder hei publickrecht vallen. Privaat
reehteliike verbonden partijen zijn bijvoorbeeld de ree;
onale ontwikkelingsmaatschappijen, ondernemingen die
de dienstverlening van de overheid verzorgen (Bank Ne
derlandse Gemeenten) of die actief zijn bij gehiedsont
wikkeling. Privaatrechtelilke verbonden partijen, zoals
de NV en de BV, kunnen voorkomen bïnnen het gehele
takenpazket van de overheid, zoals nutsvoorzieningen
(water, elektra), huisvesting, afvalinzameling en gehieds
ontwikkeling. De gemeente Den Haag bijvoorbeeld had
in 2011) onder meer in een deelneming in iiec Fish
Auetions NV, HTM Personenvervoer NV, NV a\DO Den
Haag en NV Stadsherstel Den 1-laag en omgeving.

Een gemeenschappelijke regeling, waarbij overheden
gezamenlijk een bepaalde taak uitvoeren zoals bijvoor
beeld vuilophaaid iensten en recreatieschappen. is een
vorm van een publiek rechtelijke verbonden partij.

De manier waarop de overheid omgaat met deze
verbonden partijen krijgt steeds meer aandacht, zoals
onder andere blijkt uit de vele gemeenclijke en pro
vinciale nota’s deelnemingen. Ook hebben lokale reken-
kamers onderzoek gedaan naar verbonden partijen.

Zowel de landelijke, als de r’rnviociale en de gemeente
lijke overheid zijn verplicht om in hun jaarrekening een
overzicht van de verbonden partijen op te nemen. Het
aantal en omvang van overheidsdeelnemingen is aan
zienlijk. Op rijksnivean bedroeg de waarde van de staats
deelnemingen bijna 65 miljard cum, hij 33 deelnemingen
en twee stiehtingen. 1-ier aantal en omvang van de over
heidsdeelnemingen op provinciaal en gemeentelijk ni—
s’eau is slechts bekend op individueel niveau, de overhe
den zijn immers wel verplicht een paragraaf verbonden
partijen’ in hun jaarrekening op te nemen, maar aggrega

Lie van de gegevens vindt niet plaats. In dit artikel wordt
nader ingegaan op de verbonden :‘arttjen met een RvD.
Hoeveel RvCg functioneren hij overheidsgedomineerde
organisaties is dan ook niet bekend,

Overheidsgedomineerde ondernemingen:
een bijzondere omgeving

Een overheidsgednmineerde onderneming opereert iii

een bijzondere ninge-ving. In deze paragraaf wordt hier
een aantal voorbeelden van gegeven.

Verschillende rollen van de overheId
De everhed dan verschillende rollen vervullen, zoals
eigenaar (aandeelhouder), opdrachtgever (subsidies,
prestaiiecontracl en). regelgever en l oeziehthouder.
Wanneer deze rollen niet op verschillende plaatsen
binnen de overheidsor.enuisatie (zowel ambtelijk als
politiel-;) worden belegd. kan dit aaoleicting geven tot
rolvern’ienging. Ook in die situaties waarin de rollen
duidelijk zijn, kan het voorkomen dat door druk van
bijvoorbeeld een gemeenteraad het College van B&W
iic6 ii ei houdt aan de rollen. Cemeenteraadsleden
kunnen, bijvoorbeeld via de media, druk uitoefenen
op een college en de publieke opinie om bijvoorbeeld
de rariefwijziging van een uitvoeringsorganisatie terug
te draaien, terwijl dat gremium daar feitelijk niet over
gaat. En ook al bestaan geen ±brmeie nevoegdheden -

dan kan de informele en publieke druk voldoende zijn
om de gewenste verandering te bewerkstelligen.

Een eigen politieke agenda
Politici kunnen ook hun eigen politieke agenda hebben.
Uit politiek oogpunt ban het wenselijk zijn om onrenda—
hele of branehevreemde activiteiten hij de vennootschap
onder te brengen, terwill dat vanut undernemingsruer

***************** *** ***********************************

HOEVEEL RVC’S FUNC11ONEREN BIJ
OVERHEIDSGEOOMINEERDE ORGANISATIES IS NIET BEKEND
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spectief niet wenselijk is. Zeker bij gebouwen (theater,
voethaIsta4ions grote infrastruçturele werken) wordt
een beslissing soms ‘doorgedn.kt’ want het moest er
gewoon komen Zeker in dergelijke, gevallen, en bijvoor-
beeld in crisissituaties, kan het voorkomen dat de RvC
buitenspel gezet wordt omdat direcL gesdwkçld. wordt
tussen de politiek verantwoordelijken de bestuurder.

Geen topprïoriteit
lenmerkend voor de politiek is daucenmaal in de vier
jaar (of valçer op landelijk niveau) een wisseling van de
wacht. plaatsvindt. Na de verkiezingen vernieuwt im
mers een deel van de pohtici. Dc RvC krijgt te maken
met wisselende portefeuillehouders (wethouders of
gedeputeerden). Deze pol.itici moeten zich opnieuw in
.wetken op een dossier wat over het algemeen niet in. de
politieke schijnwerpers staat, slechts een klein .ønder
deel van hun portefeuillç. betreft: enwnarvoor 1i
altijd de benodigde vixuken.nis hebben. Het belang. van
een goede ondersteuning ‘:va:nuit amhtCiijke zijde mag
hierbij niet onderschat worden.

Dubbele petten
Ook bij overheidsgedon. i.neerde ondernemingen vor
den de conimissatisen op voordracht van de RvC be
noemd door de algemen.vergadeuing aandeelhou
ders. De overheid kan k. een incht van aanbeveling
voor één. of meer zetcls of zeif het recht vân een bin
dende voordracht hebben. Naast de formele bevoegd
heden. kan natuurlijk. pp informele wijze invloed

worden uftgnefend op..de:benoe.n’iingen van leden van
de RvC, Pelzer en Boot stellen in dit kader dat, om te
voldoen aan het vereiste van onafhankelijkheid. deSle
den van de RvC bijvoorbeeld geen binding van bete
kenis zouden moeten hebben met de participereride
gemeenten. Ze horen zonder last of ruggespraak te kun
nen functioneren‘

De trend is dat dubbele petten (waarbij de overheid
zowel de aandeçlhoudersrol vervult als zitting heeft in
de.RvC) ‘worden vermeden f is dit van beperkte dtr,
zoals in geval van de recente voordrachten van com
missarissen van overheidswege bij financiële instellin
gen die een kapitaalinjectie van de overheid hehoefden,

Rol en betrokkenheid van de gemeenteraad,
Provinciale Staten en Tweede Kamer
Naast de portefeuilJehoade’s spelen ook de gemeente
raad, Ptovinçiale Staten en d.e Tweede Kainet een roL bi
sommige gevallen moeten benoemingen, begrotingen
n verantwoordingexi worden voorgelegd an CCO Poli
tiek orgaan. Voor een RvC is inzicht in deze processen
van belang, net zoals een gedeelde visie over hoe om ‘te
gaan met de politiek en de pHtici’.

Aandachtspunten voor de RvC
!n de vorige paragraaf is, zonder üitputtnd te willen
zijn, een aantal elementen van de ‘bijzndeîe omgeving
vaneen RvC hij een OGO beschreven. In deze paragraaf
wordt een aantal consequenties voor de kvC beschreven.

‘4 . .

‘ .: ,,______
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Overheden’ zijn soms nauw betrokken bil commerciële projecten, zoals voetbalstadions in geldnood
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Stuur op onciernemingsbelang
In lijn oct de functie van een RvC hij gewone onder
nemingen dient het ondernemi ogsheinng te worden
gewaarborgd door de raad van bestuur en de RvC, De
Nederlandse Corporate (dovernance Code en de wet
stellen dat de RvC zich hij de vervulling van zijn taak
richt naar het belang van de vennootschap en de met
haar verbonden onderneming en daartoe de in aaniner
king komende belangen van hij de vennootschap be
trokkenen afiveegt. In Nederland zijn overigens RvC’s
van staarsdeelnem j agen als de NS, Connex,xion en
lennet gehouden aan zowel de wettelike taakopdrachr
(artikel 2:140/250 lid 2 8W) als- de Corporate Go
vernance Code”. voor de meerderheid van de OClO’s is
echter niet een speciheke Code van toepassing. Het lijkt
zosiinpeh draag zorg voor een heldere strategte. waar
bij het publiek belang duidelijk verankerd is in het on
dernerni ngsbeiang.

Leo van de redenen (lat iie praktijk weerbarstiger is,
is dat publiek belang door de politiek wordt bepaald
en aan verandering onderhevig is. Bovendien kijkt de
overheid ook als aandeelhouder naar liet onderne
mingsbelang en de prestaties van de onderneming en
controleert zil hierop het bestuur en de RvC. De over
heid heeft daarbij als grootaandeelhouder de neiging
niet alleen te controleren maar ook om mee te sturen
op strategie en investeringsbeleid (soms zelfs verankerd
in de statuten van de betreffende ondernemingen), ter
wijl dit niet echt de rol van de MIA is. Aandacht voor
de periodieke herijking van strategie en afstemming
van de belangen is dan ook een bijzonder punt van aan
dacht voor de toezichthonders.

Vanuit de overheid vergt dit een actieve, maar door
dachte rol, waarbij de publieke belangen en raken hel
der aangegeven moeten konnen worden. Voor deze rol
komt meer aandacht, Zo voert de rijksoverheid actief
aandeel houd.erschap op de volgende onderwerpen: 0

Strategie van de deelnemingen. Kenmerkend is dat de
strategie verenighaar moet zijn met de puhiieke helan
gen. maar de onderneming hoeft zich niet te beperken
tot de publieke taken. (Ook hierbij de al eerder ge
maakte opmerking dat de overheid als aandeelhouder
eigenlijk een beperkte rol zou moeten hebben bij het
bepalen van de strategieh

tnvestertngen met een strategisch belang en/of een
bijzonder risïcoprotcl:
\errnogensposirie van de decineining. met als uitgangs.
print dat gestuurd wordt op een eigen vermogen nood—
zakelijk voor reguliere activiteit en en t nvesteringen;

* Beloningsbeleid.

Samenstelling fivO
Ondernemingen kunnen belang hebben hij een band
met politieke partijen. Emmers, een cononissar is heeft
niet alleen kennis en konde. maar ook een netwerk (so
ciaal kapitaal t. Volgens de n’SOn;’de acpeadenrt’ theorv1
is het voor ondernemingen van belang om zich te ver
binden met die bronnen die nnzekerheid en onderlinge
athankelnkltcid creércn, Voor ovcrheidsgedomineerdc
ondernemingen is de overheid een dergelijke bron, Het
opnemen van een (oud—)oolit tros in de ReC kan daarht

i verbinaing met die bron bewerkstelligen. Voorde
len kunnen zijn dat de (oud-)politicus advies kan geven
over de politieke omgeving van een onderneming, toe
gang heet t tot politici, ambtenaren cii andere politieke
hesinitvormers, deze de politieke niores kent of omdat
het hebben van een (bekend) politicus een keurmerk
voor de organisatie kan zijn (iegitirrnicy t/won), 2 Een
nadeel kan de schijn van helangenverslrengeiing zijn.

Oog voor de rol van de media
Niet alle overheidsgedomineerde ondernemingen
staan, zoais bijvoorbeeld de NS, in de politieke schijn
wcrpers, maar zij kunnen wel plotseling in de schijn
werpers komen te staan, met grote media—aandacht tot
gevolg. De RvC moet voorbereid zijn op een dergelijke
ezposure in cle media.

Afsluiting

In dit artikel is aandacht gevraagd voor de rol van de in
terne roezichthonders hij OGO’s. Een toezichihouder bij
een (DCC) verkeert in een bijzondere positie cond.at zowel
ondernenungsbelang. publiek belang als ook politieke
belangen een rol spelen. Deze belangen kunnen aan eI-
bar gelijk zijn — zoals het publiek en ondernemingshe
lang dat zijn hij een natuurlijk monopolie of een ontwik
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keltngsniaarschappj - maar ook van elkaar verschillen.
Naarmate een onderneming vertier weg komt te staan

van de overheid en door marktwcrking meer de nadruk
legt op omzet en winst, hoeft dat niet per ee ook positieve
gevolgen te hebben voor het publieke belang. Hoe ver de
onderneming ook op afstand is gezet, in alle gevallen is

het noodzakelijk dat de governancestructuur op de spe
cilieke situatie is atgestemd en dat de verschillende par
tijen hun rol serieus nemen.
Nader onderzoek hij zowel de RvC als bij de aandeel
houders over de wijze waarop cle verschille ode partijen
omgaan met de bijzondere omgeving van een OGO,
is gewenst. Ook nader onderzoek naar de samenstel
ling van cle raad. en dan met name de rol van de (oud
politicus en politieke kleur van de leden, kan een beter
begrip voor het r’onctioneren van deze raden opleveren.

Noten
1. Voor toezichthouder kan vond een 1h van de RvD als van een raad

van toezeh: werden gelezen.

2.Vri,we; elke sector [well tegenwoordig zijn eigen Coen, zoals De

Nedetandse ttoroorate Governance Code t2008) voor Nederlandse

heursvennootsctrapperi, voor woningcorporates iGovernanco Code

Woningcorporaties). voor osoe:wns o.a. codes voor het pnmair t3oad

Bestuer in het P0;, voongezo’t (Code Goed Ondcrwijsbestuur), reid

delbaar Code Goed bestuur in de L3VE-sector( en loper onderwijs

;Branohecode governance) voor de cuhurele insteliinger rttade Gul

[niet Governance, 2006), voor de zorg ;Zorgbrede Governanoe Code.

701 0:1 enzovnod. enzovoort, Recente wetgeving is de Wet Bestuur en

Toezicht )201 1) ina. nlavrmering aantal bestuurs- en teezcniposities

en vergemakkelijking van de introductie van ite ‘one-her baard

3. Voor toezichthourler kan zowel een lid van de ftvC als van een Raad

van loezicirt worden gelezen.

4. Tenzij anders aangegeven wordt met overhee de landelijke, provinci

ale en gerneentetijke overlrerd deooeld.

5,Art.l,tid 1 uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en

gemeenten.
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