
 

 

 

 

PERSBERICHT (18 DECEMBER 2008) 

Overheidsvennootschappen komen geregeld negatief in het nieuws. Er is niet zelden een ge-
brek aan vertrouwen, niet alleen in het functioneren van het bestuur van sommige overheids-
vennootschappen, maar ook in de manier waarop de commissarissen daarop toezicht houden. 
 
De Orde van Advocaten heeft kennisgenomen van het voornemen om op landelijk en eilandelijk 
niveau te komen tot regels van corporate governance. Het gaat daarbij om onderwerpen als 
goed bestuur bij overheidsvennootschappen, adequaat toezicht en het afleggen van verant-
woording. 
 
Bij de creatie van de overheidsvennootschappen heeft veelal de gedachte voorop gestaan dat 
het aantrekkelijk is wanneer een bedrijf een eigen juridische zelfstandigheid heeft. Daardoor 
zou het ook mogelijk moeten zijn om deze bedrijven min of meer buiten de politieke sfeer te 
houden en ze te laten profiteren van een onafhankelijke commerciële, bedrijfsmatige en markt-
georiënteerde exploitatie. Zij kunnen zo ook minder gevaar lopen als 'melkkoe' of 'politieke 
speelbal' te worden gebruikt. Daarvoor is dan natuurlijk wel vereist dat de overheid zal moeten 
leren om op een juiste wijze om te gaan met de sturingsmiddelen die het vennootschapsrecht 
de overheid biedt. 
 
Het is met name van belang dat duidelijkheid bestaat over de rol van de overheid waar het deze 
vennootschappen betreft. Als (indirecte) aandeelhouder behoort het uitgangspunt te zijn dat 
de overheid zich opstelt als een normale, zakelijke aandeelhouder; de overheid behoort geen 
intensieve bemoeienis te hebben met de operationele bedrijfsvoering van de betrokken onder-
nemingen. Daar waar publieke belangen in het geding zijn, behoren deze te worden gewaar-
borgd via wet- en regelgeving en niet door het uitoefenen van aandeelhoudersrechten. 
 
De politiek hoeft niet te wachten met het herstellen van het vertrouwen in overheidsvennoot-
schappen totdat nieuwe regels van kracht zijn. De politieke partijen kunnen reeds nu afspreken 
dat geen politieke benoemingen meer zullen plaatsvinden, dat uitsluitend nog onafhankelijke 
commissarissen zullen worden benoemd en dat voor iedere benoeming een zakelijk profiel zal 
worden gehanteerd. De Orde roept de politiek op deze eerste stappen nu te zetten. 
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