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Op 9 december 2003 werd de definitieve versie van de
Nederlandse Corporate Governance Code gepresenteerd
door de voorzitter van de commissie corporate gover-
nance, mr. Morris Tabaksblat. De subtitel van de code
geeft aan waar de code betrekking op heeft: ‘Beginselen
van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice
bepalingen’.
In dit artikel zullen wij de code bespreken, waarbij wij
ons concentreren op de structuur van de code, de begin-
selen waarop de code berust en de onderwerpen van de
code die met name van belang zijn voor de CFO of
(groeps)controller van de onderneming. Onderwerpen
die al in ruime mate de publiciteit hebben gehaald, zoals
bijvoorbeeld benoeming en beloning van bestuurders
en commissarissen, alsmede zeggenschap van aandeel-
houders, zullen in dit artikel niet aan de orde komen.1

Commissie Tabaksblat

Op uitnodiging van de Ministers van Financiën en Eco-
nomische Zaken hebben VNO-NCW, NCD, VEUO, VEB,
Euronext en SCGOP (zie kader 1) begin 2003 een aantal

personen verzocht zitting te nemen in een nieuwe com-
missie corporate governance (zie kader 2). De instelling
van een nieuwe commissie bleek nodig omdat uit het
evaluatieonderzoek vijf jaar na de aanbevelingen van de
zogenoemde commissie Peters bleek, dat er in Nederland
op het terrein van corporate governance wel vooruitgang
was geboekt, maar dat er tegelijkertijd nog veel viel te
verbeteren. De thans gepubliceerde Nederlandse corpo-
rate governance code (hierna te noemen: ‘de code’) ver-
vangt het in 1997 door de commissie Peters gepubliceerde
rapport.
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1. De opdrachtgevers van de Nederlandse Corporate
Governance Code
Op uitnodiging van de Ministers van Financiën en
Economische Zaken 

• Euronext Amsterdam
• Het Nederlands Centum van Directeuren en

Commissarissen
• De Stichting Corporate Governance Onderzoek

voor Pensioenfondsen
• De Vereniging van Effectenbezitters
• De Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemin-

gen
• De Vereniging VNO-NCW

2. De leden van de commissie corporate governance

• Mr. Morris Tabaksblat, voorzitter
Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Unilever NV 

• Drs. Frederik van Beuningen
Directeur Teslin Capital Management BV

• Prof. dr. Jaap Glasz
Hoogleraar Corporate Governance Universiteit van
Amsterdam

• Drs. Gilles Izeboud RA CPA
Voormalig partner PricewaterhouseCoopers 

• Mr. Jan Kalff
Voormalig voorzitter Raad van Bestuur ABN AMRO
Holding NV

• Mr. Peter de Koning
Voorzitter Stichting Corporate Governance Onder-
zoek voor Pensioenfondsen

• Drs. George Möller
Chief Operating Officer Euronext NV

• Drs. Rob Pieterse
Voormalig voorzitter Raad van Bestuur Wolters Klu-
wer NV

• Drs. Peter Paul de Vries
Directeur Vereniging van Effectenbezitters

• Mr. Arie Westerlaken
Chief Legal Officer Koninklijke Philips Electronics
NV

• Prof. mr. Jaap Winter
Hoogleraar Internationaal Ondernemingsrecht Eras-
mus Universiteit Rotterdam

1. Voor dit laatste onderwerp zie de bijdrage van prof. mr. J.B. Huizink, ‘Aandeelhouders of beleggers?’, op pagina 30-31 van dit nummer.



Governance

Ook de nieuwe commissie staat bekend onder de naam
van haar voorzitter: de commissie Tabaksblat. Deze com-
missie kreeg tot taak een nieuwe ‘code of best practice’
op het terrein van corporate governance op te stellen.
Centrale gedachte hierbij was dat een deugdelijk en trans-
parant stelsel van ‘checks and balances’ in ondernemin-
gen een belangrijk middel is voor een goed vertrouwen
in de op de kapitaalmarkt opererende ondernemingen.
Deze invalshoek verklaart waarom er in de nu gepubli-
ceerde code geen aandacht is besteed aan andere bij de
onderneming betrokken ‘stakeholders’, zoals werkne-
mers, of aan een actueel onderwerp als maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

Doel

De commissie heeft zich tot doel gesteld het vertrouwen
in het ondernemingsbestuur en het toezicht daarop te
herstellen, waardoor het publiek zicht krijgt op een eer-
lijke, integere en transparante gang van zaken binnen
Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. Daar-
naast wilde de commissie de Nederlandse corporate-
governanceregels en -praktijken in lijn brengen met de
internationale ontwikkelingen.

De door de commissie op te leveren code moest princi-
pes, gedragsregels en aanbevelingen bevatten die in het
private domein door middel van zelfregulering ter hand
(kunnen) worden genomen. Dit tegen de achtergrond
van de gedachte van de commissie dat goede corporate
governance een kwestie van maatwerk is. De commissie
heeft toegelicht dat goede corporate governance niet te
vangen is in één model dat iedereen past. De vennoot-
schap kan op goede gronden, bijvoorbeeld vanwege de
specifieke aandeelhoudersstructuur, de historische ont-
wikkeling of complexiteit van de werkzaamheden, een
andere aanpak hebben gekozen dan die conform de code. 

Checks and balances

De commissie heeft zich gericht op het definiëren en aan-
passen van rollen, taken en verantwoordelijkheden van
de verschillende vennootschappelijke organen en van de
externe accountant. Hierbij stond het begrip ‘checks and
balances’ centraal. Bij goede corporate governance gaat
het om een efficiënt en effectief toezicht op het bestuur
(‘checks’) en om een evenwichtige verdeling van invloed

tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de
algemene vergadering van aandeelhouders (‘balances’).
Om dit te kunnen bereiken heeft de commissie in de
code principes en best practices opgenomen om de posi-
tie van zowel de raad van commissarissen als van de
algemene vergadering van aandeelhouders te versterken,
waardoor een te grote machtsconcentratie bij het bestuur
wordt voorkomen.
De onafhankelijkheid van de externe accountant is ver-
sterkt door hem rechtstreeks te laten rapporteren aan de
raad van commissarissen. Het benoemingsrecht van de
accountant blijft aan de algemene vergadering van aan-
deelhouders voorbehouden. Voorts krijgt hij tijdens deze
vergadering een spreekrecht.

Principes en best practices

De code is opgebouwd uit ‘principes’ en ‘best practices’
die de onderneming en de daarbij betrokkenen ten op-
zichte van elkaar in acht zouden moeten nemen.
De principes kunnen worden opgevat als de moderne, en
inmiddels breed gedragen, algemene opvattingen over
goede corporate governance. De vennootschap vermeldt
elk jaar in haar jaarverslag op welke wijze zij de principes
van de code in het afgelopen boekjaar heeft toegepast.
De principes zijn uitgewerkt in best practices. Zij beogen
een normstelling te zijn voor het gedrag van betrokkenen:
bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en externe
accountant. Voorts geven zij de nationale en internatio-
nale best practice weer en kunnen zij worden opgevat als
een nadere invulling van de algemene beginselen van
goede corporate governance. 

Comply or explain

Beursgenoteerde vennootschappen kunnen van de prac-
tices afwijken. Alle ruimte om de code naar eigen dun-
ken te implementeren geeft deze optie tot afwijken ech-
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ter niet, want hier doet de regel van ‘comply or explain’
zijn intrede. De commissie hanteert trouwens de Neder-
landse versie van de regel: ‘pas toe of leg uit’. Deze regel
zal een wettelijk basis krijgen via een op handen zijnde
wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Mon-
deling heeft Tabaksblat toegelicht dat ‘leg uit’ niet bete-
kent een uitleg waarom men de betreffende best practi-
ces niet heeft toegepast, maar wèl betekent een uitleg
van geëigende alternatieven voor de toepassing van de
voorgeschreven best practices.

Het is aan de aandeelhouders om het bestuur en de raad
van commissarissen omtrent de toepassing van de princi-
pes van de code en de verklaring over de naleving van de
best practices ter verantwoording te roepen. De inhoud
van het hoofdstuk in het jaarverslag over de corporate-
governancestructuur en het corporate-governancebeleid

van de vennootschap en de verklaring over de naleving
van de best practices kunnen elk jaar, op initiatief van
het bestuur dan wel de aandeelhouders, in de algemene
vergadering van aandeelhouders aan de orde worden
gesteld. Desgewenst kan het hoofdstuk over de corporate-
governancestructuur, het corporate-governancebeleid en
de redengeving van een afwijking van één of meer best
practices ter stemming worden gebracht. Voor het geval
de algemene vergadering goedkeuring geeft aan de cor-
porate-governancestructuur en de afwijkingen van de best
practices sanctioneert, leeft de vennootschap de code na.
‘Uitleggen’ is na goedkeuring door de algemene vergade-
ring van aandeelhouders derhalve ‘naleven’ geworden. 

Handhaving, controle, 
sancties

De commissie Tabaksblat heeft overwogen om haar code
meer ‘tanden’ te geven door geschillen tussen aandeel-
houders en bestuur en/of de raad van commissarissen
van de vennootschap over de naleving van de code te
laten beslechten via een procedure bij de rechter. Om
juridisering van corporate governance te voorkomen is
hiervan afgezien en wijst de commissie de aandeelhou-
ders op het gebruik van hun bevoegdheden om de onder-
nemingsleiding tot de orde te roepen. Hierbij kan wor-
den gedacht aan het niet verlenen van décharge aan het
bestuur voor het gevoerde beleid in de algemene verga-

dering van aandeelhouders en aan de raad van commis-
sarissen voor het gehouden toezicht, aanpassing van het
beloningsbeleid en het ontslag van de raad van commis-
sarissen en/of het bestuur. 
Zonodig kunnen de aandeelhouders een juridische pro-
cedure entameren, zoals een enquête- of jaarrekening-
procedure. 

Overigens wijst de commissie er op dat het hoofdstuk
over corporate governance in het jaarverslag op dezelfde
wijze als de rest van het jaarverslag is onderworpen aan
het onderzoek door de externe accountant. Bovendien
zal de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het kader
van de introductie van het toezicht op de financiële ver-
slaggeving van beursgenoteerde vennootschappen toet-
sen of in het jaarverslag een hoofdstuk is opgenomen
waarin de hoofdlijnen van de corporate-governance-
structuur staan beschreven en of er een verklaring is
opgenomen omtrent de naleving van de code. Dit zal een
formele toets van de AFM zijn. De inhoudelijke toets
omtrent de gekozen corporate-governancestructuur en
de redengeving van eventuele afwijkingen van de code is
aan de aandeelhouders. Dit geldt ook voor de eventueel
hieraan te verbinden vennootschapsrechtelijke conse-
quenties.

Reikwijdte

De code geldt voor alle vennootschappen met statutaire
zetel in Nederland waarvan aandelen of certificaten van
aandelen officieel zijn genoteerd aan een van overheids-
wege erkende effectenbeurs. Dit betekent dat niet alleen
de Nederlandse vennootschappen waarvan aandelen of
certificaten van aandelen zijn genoteerd aan een Neder-
landse beurs (Euronext Amsterdam) onder het toepas-
singsbereik vallen, maar ook Nederlandse vennootschap-
pen waarvan de aandelen of certificaten van aandelen
uitsluitend zijn genoteerd aan één of meer buitenlandse,
van overheidswege erkende, beurzen.
Het aanvragen van een buitenlandse notering, in plaats
van een notering aan Euronext Amsterdam, maakt dus
een ontsnapping aan de Nederlandse code niet mogelijk. 
Wel vrijgesteld van toepassing van de code zijn beleg-
gingsfondsen voorzover zij niet zelf beheerder van beleg-
gingsfondsen zijn maar uitsluitend als een financieel
product kunnen worden aangemerkt.

De code is niet uitsluitend van toepassing op beursgeno-
teerde vennootschappen, maar een aantal principes en
best practices richt zich op andere bij de vennootschap
betrokken partijen zoals aandeelhouders, institutionele
beleggers, administratiekantoren en externe accountants. 

Bij de samenstelling van de code is men ervan uitgegaan
dat deze ook invloed zal hebben op niet-beursgenoteerde
ondernemingen en mogelijk op de rechtspraak.
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Positie van de code

De thans gepubliceerde Nederlandse corporate-governance-
code vervangt het in 1997 door de commissie Peters
gepubliceerde rapport. De code gaat uit van de bestaande
wetgeving zoals die van toepassing is op beursgenoteerde
vennootschappen, waaronder die inzake de verplichte
toepassing van de structuurregeling en van de jurispru-
dentie op het terrein van corporate governance.

De code strekt zich niet uit tot andere codes, zoals die
zich specifiek richten op de beroepsuitoefening van pro-
fessionele marktpartijen (merchant bankers, analisten,
accountants) en andere op ondernemingen gerichte codes
en aanbevelingen zoals die met betrekking tot banken en
beleggingsinstellingen.

Implementatie

De code treedt in werking vanaf het boekjaar dat begint
op of na 1 januari 2004. Van de beursgenoteerde ven-
nootschappen wordt derhalve verwacht dat zij vanaf het
jaarverslag over het boekjaar 2004 jaarlijks in het jaar-
verslag een hoofdstuk wijden aan de hoofdlijnen van de
corporate-governancestructuur van de vennootschap en
aan de naleving van de code, waarbij eventuele afwijkin-
gen van de best practices worden verklaard.

De commissie beveelt de beursgenoteerde vennootschap-
pen aan om dit hoofdstuk onder een apart agendapunt
op de algemene vergadering van aandeelhouders in 2005
te bespreken. Na 2005 zouden naar het oordeel van de
commissie substantiële veranderingen in de corporate-
governancestructuur van de vennootschap en substantiële
wijzigingen in de naleving van de code ter bespreking
aan de algemene vergadering van aandeelhouders moe-
ten worden voorgelegd.
Ook beveelt de commissie de beursgenoteerde vennoot-
schappen aan om in een apart hoofdstuk in hun jaarver-
slagen over het boekjaar 2003 concreet aan te geven op
welke wijze zij verwachten invulling te geven aan de
naleving van de code en welke problemen hierbij wor-
den verwacht. Voorts wordt het wenselijk geacht dat dit
hoofdstuk van het jaarverslag aan de orde wordt gesteld
in de algemene vergadering van aandeelhouders in 2004. 

De commissie heeft de regering en het parlement aanbe-
volen de implementatie van de code te onderbouwen

door deze per algemene maatregel van bestuur aan te
wijzen als code waaraan de beursgenoteerde vennoot-
schappen in hun jaarverslag moeten refereren en waarbij
de beursgenoteerde vennootschappen moeten aangeven
in hoeverre zij de best-practicebepalingen uit de code
naleven. De komende wetswijziging voor de aanpassing
van de structuurregeling bevat de wettelijke basis voor
de aanwijzing van gedragscodes en de naleving daarvan.

Financiële onderwerpen

De voornaamste financiële onderwerpen uit de code wor-
den nu belicht. Daartoe zullen wij een aantal (delen van)
principes integraal uit de code overnemen. Voor een
overzicht van de gehele code: zie kader 3.

Het eerste principe dat betrekking heeft op de taak en
werkwijze van het bestuur van de onderneming (2.1)
vermeldt onder meer:

“Het bestuur is belast met het besturen van de vennoot-
schap, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoor-
delijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de
vennootschap, de strategie en het beleid en de daaruit
voortvloeiende resultatenontwikkeling.”

En:

“Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van
alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de
risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en
voor de financiering van de vennootschap. Het bestuur
rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risico-
beheersings- en controlesystemen met de raad van com-
missarissen en zijn auditcommissie.”
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3. Hoofdstukken van de Nederlandse Corporate
Governance Code 

1. Naleving en handhaving van de code
2. Het bestuur
3. De raad van commissarissen
4. De (algemene vergadering van) aandeelhouders
4.1.Bevoegdheden
4.2.Certificering van aandelen
4.3.Informatieverschaffing/logistiek algemene vergade-

ring van aandeelhouders
4.4.Verantwoordelijkheid institutionele beleggers
5. De audit van de financiële verslaggeving en de posi-

tie van de interne audit functie en van de externe
accountant

5.1.Financiële verslaggeving
5.2.Rol, benoeming, beloning en beoordeling van het

functioneren van de externe accountant
5.3.Interne audit functie
5.4.Relatie en communicatie van de externe accoun-

tant met de organen van de vennootschap.

De code treedt in
werking vanaf het
boekjaar dat begint
op of na 
1 januari 2004

”

”



Aan dit principe verbindt de commissie (onder meer) de
volgende best practices.

“2.1.2. Het bestuur legt ter goedkeuring voor aan de raad
van commissarissen:
a. de operationele en financiële doelstellingen van de

vennootschap;
b. de strategie die moet leiden tot het realiseringen van

de doelstellingen;
c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden

gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de finan-
ciële ratio’s.

De hoofdzaken hiervan worden vermeld in het jaarverslag.

2.1.3. In de vennootschap is een op de vennootschap
toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem
aanwezig. Als instrumenten van het interne risicobeheer-
sings- en controlesysteem hanteert de vennootschap in
ieder geval:
a. risicoanalyses van de operationele en financiële doel-

stellingen van de vennootschap;
b. een gedragscode die in ieder geval op de website van

de vennootschap wordt geplaatst;
c. handleidingen voor de inrichting van de financiële

verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te
volgen procedures;

d. een systeem van monitoring en rapportering.

2.1.4. In het jaarverslag verklaart het bestuur dat de
interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat
en effectief zijn en geeft hij een duidelijke onderbouwing
hiervan. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over
de werking van het interne risicobeheersings- en controle-
systeem in het boekjaar. Het bestuur geeft daarbij tevens
aan welke eventuele significante wijzigingen zijn aange-
bracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen zijn
gepland en dat één en ander met de auditcommissie en
de raad van commissarissen is besproken. 

2.1.5. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de
gevoeligheid van de resultaten van de vennootschap ten
aanzien van externe omstandigheden en variabelen.

2.1.6. Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers
zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid
hebben te rapporteren over vermeende onregelmatighe-
den van algemene, operationele en financiële aard binnen
de vennootschap aan de voorzitter van het bestuur of
aan een door hem aangewezen functionaris. Vermeende
onregelmatigheden die het functioneren van bestuurders
betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de
raad van commissarissen. De klokkenluidersregeling
wordt in ieder geval op de website van de vennootschap
geplaatst.”

De toelichting bij best practice 2.1.3 vermeldt dat het
interne risicobeheersings- en controlesysteem dient te
zijn toegesneden op de betreffende vennootschap. Er
moet dus sprake zijn van maatwerk rekening houdend
met de aard van de onderneming en de branche waarin

zij werkzaam is. Voorts geeft de toelichting aan dat deze
clausulering impliceert dat kleinere beursgenoteerde
vennootschappen de mogelijkheid hebben met minder
omvangrijke procedures te volstaan.

De toelichting bij best practice 2.1.4 geeft aan dat van
het bestuur mag worden verwacht dat het in de verkla-
ring over de interne risicobeheersings- en controlesyste-
men aangeeft welk raamwerk of normenkader (zoals bij-
voorbeeld het COSO-raamwerk voor interne beheersing)
het heeft gehanteerd bij de evaluatie van genoemde
systemen.

Bij best practice 2.1.5 wordt toegelicht dat het hier gaat
over de gevoeligheid van de resultaten ten aanzien van
externe omstandigheden en variabelen in algemene zin. 

Voor de controller is relevant dat de best practice 2.1.2
van het voorgaande principe niet los gezien kan worden
van het hierna te noemen onderdeel uit principe 2.2
Bezoldiging (van het bestuur).

“Voor het geval de bezoldiging bestaat uit een vast en een
variabel deel, is het variabele deel gekoppeld aan vooraf
bepaalde, meetbare en beïnvloedbare doelen, die deels
op korte termijn en deels op lange termijn moeten wor-
den gerealiseerd.”

Principe 3.1 betreft de taak en werkwijze van de raad van
commissarissen, waarbij vanuit een financiële optiek de
volgende twee best practices van belang zijn.

“3.1.6. Het toezicht van de raad van commissarissen op
het bestuur omvat onder andere:
a. de realisatie van de doelstellingen van de vennoot-

schap;
b. de strategie en de risico’s verbonden aan de onderne-

mingsactiviteiten;
c. de opzet en de werking van de interne risicobeheer-

sings- en controlesystemen;
d. het financiële verslaggevingsproces;
e. de naleving van de wet- en regelgeving.

3.1.8. De raad van commissarissen bespreekt in ieder
geval éénmaal per jaar de strategie en de risico’s verbon-
den aan de onderneming en de uitkomsten van de beoor-
deling door het bestuur van de opzet en de werking van
de interne risicobeheersings- en controlesystemen, als-
mede eventuele significante wijzigingen hierin. Van het
houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in
het verslag van de raad van commissarissen.”

Welhaast triviaal, maar door de recente boekhoudschan-
dalen wel noodzakelijk gebleken, zijn de volgende twee
best practices bij het principe over de deskundigheid en
samenstelling van de raad van commissarissen (3.3). 

“3.3.2. Minimaal één lid van de raad van commissarissen
is een zogenoemde financieel expert, hetgeen inhoudt dat
deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opge-
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daan op financieel administratief/accounting terrein bij
beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote
vennootschappen.

3.3.3. Alle commissarissen volgen na benoeming een
introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht
wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken,
de financiële verslaggeving door de vennootschap, de
specifieke aspecten die eigen zijn aan de desbetreffende
vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, en de
verantwoordelijkheden van een commissaris.”

Met betrekking tot de raad van commissarissen schrijft
één van de principes voor dat wanneer de raad uit meer
dan vier leden bestaat, zij uit haar midden drie commis-
sies samenstelt: een auditcommissie, een remuneratie-
commissie en een selectie- en benoemingscommissie.
Indien de raad hier niet toe besluit, gelden de bij het
principe behorende best practices voor de raad zelf, en
wel in hun geheel.
Voor de financiële functie van de vennootschap zijn van
belang de best practices 3.5.4 en 3.5.5 die behoren bij de
auditcommissie. Wij hebben ze vermeld in de bijlage bij
dit artikel.

Vermeldenswaard is nog dat één van de principes met
betrekking tot de raad van commissarissen bepaalt dat de
bezoldiging van de raad niet afhankelijk mag zijn van de
resultaten van de onderneming.
Wellicht ten overvloede wijst de code met betrekking tot
de bezoldiging van het bestuur en de raad van commis-
sarissen erop om de door de wet voorgeschreven infor-
matie in de toelichting op de jaarrekening te vermelden.

Voor de CFO van de vennootschap is met name van belang
principe 4.3 (‘Informatieverschaffing/logistiek algemene
vergadering van aandeelhouders’) en de daar bij beho-
rende best practices. Het voert te ver om ze hier in exten-
so te vermelden maar in essentie komt het er op neer dat
alle aandeelhouders en andere bij de financiële markt
betrokken partijen, zoals analisten en pers, dezelfde
informatie, en gelijktijdig, krijgen. 

Principe 5.1 heeft betrekking op ‘Financiële verslagge-
ving’, waarna drie best practices volgen.

“Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de
volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berich-
ten. De raad van commissarissen ziet er op toe dat het
bestuur deze verantwoordelijkheid vervult.

5.1.1. Het opstellen en de publicatie van het jaarverslag,
de jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en ad
hoc financiële informatie vergen zorgvuldige interne pro-
cedures. De raad van commissarissen houdt toezicht op
het volgen van deze procedures.

5.1.2. De auditcommissie beoordeelt hoe de externe
accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie
van financiële berichten, anders dan de jaarrekening.

5.1.3. Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen
en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen
dat alle belangrijke financiële informatie bij het bestuur
bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid
van de externe financiële verslaggeving wordt gewaar-
borgd. Vanuit dit oogpunt zorgt het bestuur ervoor dat
de financiële informatie uit ondernemingsdivisies en/of
dochtermaatschappijen, rechtstreeks aan hem wordt gerap-
porteerd, en dat de integriteit van de informatie niet
wordt aangetast. De raad van commissarissen houdt toe-
zicht op de instelling en handhaving van deze interne
procedures.”

Overige financiële 
onderwerpen

In de code komen nog enkele principes en best practices
aan de orde die niet direct, maar wel indirect betrekking
hebben op de financiële functie van de vennootschap. Zij
betreffen de auditcommissie van de raad van commissa-
rissen, de interne audit functie van de vennootschap en
de externe accountant. De betreffende principes en best
practices hebben wij vermeld in de bijlage bij dit artikel. 

Hoe nu verder: panel

Tot zover een aantal onderwerpen uit de code die met
name van belang zijn voor de financiële functie van de
onderneming. De commissie Tabaksblat heeft met de
oplevering van de Nederlandse corporate-governance-
code voldaan aan haar taakopdracht. Zij stelt echter aan
haar opdrachtgevers voor om op korte termijn een panel
op te richten dat doorlopend bekijkt of bepaalde princi-
pes of best practices moeten worden aangepast of geïn-
terpreteerd. 

Ten slotte

In dit artikel hebben wij laten zien dat er meer in de
Nederlandse corporate-governancecode staat vermeld dan
de uitgebreid in de pers besproken benoemings- en belo-
ningsproblematiek van bestuurders en commissarissen
van beursgenoteerde vennootschappen. 
De door ons besproken onderwerpen uit de code zijn
instrumenten van management control waarmee de
financiële functie van de vennootschap zijn bijdrage kan,
en zelfs moet, leveren aan goede corporate governance in
de onderneming. Overigens zouden wij die bijdrage niet
willen beperken tot alleen beursgenoteerde vennoot-
schappen. Vooral bij ondernemingen en organisaties die
niet worden geconfronteerd met het correctiemecha-
nisme van de kapitaalmarkt, kan de noodzaak van die
bijdrage wel eens meer urgent zijn. 
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