
Morele moed

LIO

Commissarissen Symposium 2018

Laat uw morele kompas 
niet in uw achterzak zitten



22

Moed tonen op de momenten dat het er toe doet. Op dat thema 

waren maandag 1 oktober commissarissen en chief audit 

executives (CAE’s) uit alle windstreken afgekomen. Het jaarlijkse 

commissarissen symposium van IIA Nederland in samenwerking 

met NBA LIO had dan ook met Edgar Karssing, Annet Aris en 

Thijs Smit niet de minste gastsprekers. Net als vorig jaar vond 

ook de vierde editie plaats in het indrukwekkende hoofdkantoor 

van KPMG in Amstelveen.

‘CAE’s zijn welkom mits hun commissaris meekomt’, zo viel er 

op de uitnodiging voor het commissarissen symposium te lezen. 

En dus vulde het auditorium van het KPMG hoofdkantoor zich 

1 oktober met beide bloedgroepen. Niet geheel toevallig liep de 

wisselwerking tussen de twee als een rode draad door het sympo-

sium, want de relatie tussen de interne auditor en de commissaris 

is er een die aandacht vraagt, zo zou blijken. En alhoewel beiden 

elkaar hard nodig hebben, is het vinden van de juiste verhouding 

toch ook vaak een ware queeste. Met name op de momenten dat 

morele moed het hardst nodig is.

Met het eind vorig jaar gepresenteerde en sindsdien veelbesproken 

rapport ‘Morele Moed en Internal Auditors’ van onderzoekers 

Edgar Karssing, Ronald Jeurissen en Raymond Zaal van Nyenrode 

Business Universiteit als leidraad, bleek het thema dan ook 

voldoende stof tot nadenken te geven. Want, zo opende dagvoor-

zitter Jan Maarten Slagter de middag “Wat heb je aan een moreel 

kompas als je hem in je achterzak laat zitten?” 

Jan Maarten Slagter 

“ Wat heb je aan een moreel kompas 
 als je hem in je achterzak laat zitten?”
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Edgar Karssing, hoofddocent Beroepsethiek en Integriteitsma-

nagement bij Nyenrode Business Universiteit en zoals gezegd een 

van de auteurs van het begin dit jaar verschenen rapport over 

morele moed bij auditors, probeerde de vraag te beantwoorden. 

“Een moreel kompas ontwikkel je vanaf je jeugd waarin je van je 

ouders meekrijgt wat wel en niet goed is”, zei hij. “Later maak je je 

dat kompas eigen. Maar het wil niet zeggen dat het ook altijd aan 

staat.” 

Karssing gaf de zaal negen zogeheten ontkoppelingsmechanismes 

die er voor zorgen dat we toch niet altijd varen op onze geleerde 

moraliteit. Om er een paar te noemen: de gunstige vergelijking 

(“wat wij doen is niet helemaal netjes, maar anderen zijn erger”), 

het verleggen van verantwoordelijkheid (“ik doe ook maar wat mijn 

baas me opdraagt”) en de schuld bij slachtoffers neerleggen 

(“dan had je maar niet zo’n kort rokje aan moeten doen”).

En aan de hand van de film The Wizard of Oz pleitte hij er 

bovendien voor dat we met z’n allen best wat vaker mogen 

erkennen dat we in Nederland moedig zijn. Iets wat ook uit het 

rapport blijkt. “De bange leeuw uit de film had een nepdrankje 

nodig om te zien dat hij wel degelijk moedig was. Ik zie dat terug 

in de Nederlandse situatie. We zijn wel moedig, maar we hebben 

het zelf niet altijd door.” Volgens Karssing mogen we elkaar 

daarom best wat vaker complimenteren met ons getoonde moed.

“ Moreel kompas ontwikkel je vanaf je jeugd waarin 
 je van je ouders meekrijgt wat wel en niet goed is”

Edgar Karssing
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De volgende spreker, Annet Aris, benaderde het thema vanuit het 

standpunt van de commissaris. Aris, zelf commissaris bij verschil-

lende grote bedrijven zoals Randstad, ASML en ASR, maar ook bij 

tal van kleinere bedrijven, gaf uit haar eigen ervaring een aantal 

belangrijke voorbeelden van situaties die morele moed vergen. 

Het beloningssysteem (“er zijn een paar Raden van Bestuur voor 

wie dit onderwerp erg belangrijk is”) en audit issues die niet goed 

worden opgepakt bijvoorbeeld. Of overmoedige groeiplannen en 

acquisities. “We kennen allemaal wel die fantastisch enthousiaste 

Raad van Bestuur. Er is een hele mooie target en er komen steeds 

meer power points en enthousiaste verhalen. En dan wordt het 

steeds moeilijker om te zeggen: ‘Jongens, ik vind het geen goed 

idee’.” 

Aris spreekt uit eigen ervaring, zo vertelde ze. “Toen ik een jonge 

commissaris was, kwam ik deze situatie tegen. Er was een grote 

acquisitie waarvan ik het gevoel had dat het niet zou gaan lopen. 

Ik heb daarover gesproken met de voorzitter van de RvC. Toen 

dat weinig opleverde ben ik tijdens een vergadering in de RvC 

opgestaan. Ik had een eigen slide gemaakt en laten zien wat ik de 

grootste risico’s vond. Er werd een discussie over gevoerd, maar 

het leidde er niet toe dat het werd afgeblazen. De voorzitter zei op 

Annet Aris
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een gegeven moment: ‘we doen het alleen als iedereen voor 

stemt. Ik heb toen lang nagedacht en uiteindelijk toch toegestemd. 

Een aantal jaar later is dat toen toch helemaal misgegaan met die 

acquisitie. Dat zijn nuttige ervaringen voor de volgende acquisitie. 

Tegenwoordig kijken we elkaar vooral diep in de ogen en stellen 

vast wat de criteria zijn waar we aan willen voldoen en we gaan 

niet buiten de grenen ervan.”

Ook gaf Aris voorbeelden die commissarissen kunnen helpen om 

toch de morele moed op te brengen als de situatie er om vraagt. 

Een korte greep: Door domme vragen te stellen, door informeel 

onderwerpen te bespreken (“maar pas op voor politieke spelletjes 

bij dit soort bilaterale onderonsjes”) of door een duidelijk punt in 

te nemen tijdens een vergadering. “En in het uiterste geval is 

opstappen een moedige daad.” Zorg in dat laatste geval voor 

zogeheten Fuck You-money, genoeg geld op de bankrekening 

om je baan op te zeggen zonder dat je meteen op straat staat.

De laatste van het drietal sprekers kent het klappen van de zweep. 

Top-auditor Thijs Smit heeft tegenwoordig zijn eigen adviesbureau, 

maar was eerder onder meer CAE bij KPN, Corus, Ahold en tot 

voor kort bij SHV. Hij vertelde uitgebreid over de gang van zaken 

tijdens de Ahold-affaire. En gaf daar bij ruiterlijk toe dat hij op 

een gegeven moment zelf ook een fout heeft gemaakt door de 

verhoudingen tussen zichzelf als CAE en de commissaris aan de 

ene kant en die met de CEO aan de andere kant verkeerd in te 

schatten. “Op dat niveau kost dat je baan.” 

“De fout die ik gemaakt heb is dat ik in een hele intensieve 

werkrelatie met Jan Hommes, dat ik op een gegeven moment 

met hem aan tafel zat en vertelde dat er de afgelopen weken een 

aantal dingen gebeurd was.” Het was Smit opgevallen dat er bij 

de Amerikaanse tak van Ahold, US Foodservice, een constructie 

was bedacht die vooral moest zorgen voor veel geld in de zakken 

van het management. Er werden bonussen opgevoerd in de 

boeken die in de praktijk nog niet waren behaald. “Dat heb ik 

toen ook aan mijn CEO (Anders Moberg, red.) verteld. Die zei mij 

toen: ‘Jij zit altijd over dit soort dingen te zeuren. Dit is zoals we 

het doen. Punt.” 

“ Jij zit altijd over dit soort dingen te zeuren. 
 Dit is zoals we het doen. Punt.”

Thijs Smit
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Smit besprak zijn zorgen naar aanleiding van dat gesprek vervol-

gens in een vertrouwelijk gesprek met commissaris Jan Hommen, 

die het met Smit eens was dat de Amerikaanse constructie niet 

deugde. “Tijdens een bilateraal tussen Hommen en Moberg begon 

de eerstgenoemde over de zaak en zei: ‘Ik heb begrepen dat je dit 

van plan bent en hoe zit dat?’ Wat Hommen niet wist is dat er maar 

een paar mensen van dat gesprek afwisten: Moberg, de CFO en ik. 

En aangezien Moberg zeker wist dat de informatie niet van de 

CFO kwam, was meteen duidelijk dat ik het met Hommes had 

besproken. De volgende dag kon ik bij mijn baas komen. Dat 

was geen prettig gesprek en heeft ook uiteindelijk tot mijn 

vertrek geleid.”

Uit de bijdrage van Smit werd duidelijk hoe dun de scheidslijn 

tussen een goede en een verstoorde verhouding kan liggen. 

“De verhouding tussen een Chief Auditor en de Commissaris is 

zeer waardevol, maar de spelregels zijn nog te weinig uitgewerkt”, 

zo gaf hij het publiek mee. “Er is wat dat betreft nog een lange 

weg te gaan.” 

Na de drie sprekers gingen de aanwezigen uit elkaar om in 

groepjes verder te discussiëren over het thema morele moed. 

En petit comité werd de stelling ‘Ik ben voorbereid op de gevaren 

van mijn werk als commissaris’ op tafel gelegd. De aanwezigen 

van een van de groepjes, een gemêleerd gezelschap van auditors, 

commissarissen en juristen, hadden weinig aansporing nodig om 

tot een goed gesprek te komen, zo bleek. Een van hen reageerde 

op de stelling en gaf aan dat ze er vanuit gaat dat een commissaris 
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voor aantreden eerst een bepaalde mate van due dilligence doet. 

“Dat je je afvraagt, kan ik waarde toevoegen? En, wat zijn de 

risico’s?” Een ander dacht dat niet iedere commissaris zich van 

tevoren bewust is van de aansprakelijkheid die bij de functie hoort. 

Maar het gesprek ging uiteindelijk over veel meer facetten van 

risico’s. Zo passeerden de gevolgen van de Brexit en de rol van 

technologie daarin de revue. “Als iemand de gevaren van de 

Brexit vanaf de onderkant van de organisatie ziet aankomen, dan 

kun je dat via blockchain-technologie eenvoudig inventariseren.” 

Maar een andere deelnemer had daar weinig fiducie in, zo liet hij 

weten. “Ik hoor al jaren dat die technologie beschikbaar is, maar 

ik zie het nog steeds niet.”

Ook over de kwaliteit van toezichthouders werd gesproken. 

“Met name bij de overheid en semi-overheid zie je dat dat niet 

altijd goed geregeld is. Is het wellicht een gebrek aan aanbod van 

de juiste mensen?”, werd er gevraagd. Met name in de hoek van 

kleinere zorgorganisaties en woningcorporaties zou het volgens 

de deelnemers vaak ontbreken aan een vorm van interne auditing. 

“Wellicht heeft dat met de schaalgrote te maken. Die moet wel 

voldoende zijn wil je dat intern regelen.”

Maar ook de zin of onzin van een voorgesprek tussen een 

auditor en de voorzitter van een commissie in aanloop naar een 

commissarissenvergadering was voer voor discussie. “Laat die 

voorgespreken achterwege, want het zorgt er alleen maar voor 

dat er enkel over specifieke onderwerpen wordt gesproken”, vond 

een deelnemende commissaris die ook meteen een suggestie 

deed hoe dat dan wel te regelen. “Je kunt natuurlijk presentaties 

organiseren met anderen binnen de organisatie. Er moeten in 

ieder geval duidelijke spelregels over worden afgesproken.”

De resultaten va de verschillende discussiegroepen werden 

vervolgens plenair met elkaar gedeeld. Ook toen bleek de relatie 

tussen commissaris en CAE er een te zijn die de moeite van het 

doorspreken waard is. Uit de inventarisatie van de gesprekken 

bleek namelijk dat - zoals de sprekers eerder ook al aangaven - 

er behoefte was aan meer duidelijke richtlijnen. Er werd onderling 

ook uitgebreid over doorgepraat tijdens de afsluitende borrel en 

een uitstekende walking dinner.


