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De betrekkelijke waarde van onafhankelijkheid  
Wie een beetje mee wil doen in regulerend Nederland, roept om meer onafhankelijkheid. 
Nog onafhankelijker rechtspraak, niet alleen van partijen, maar ook van andere 
staatsmachten, ja zelfs van advies aan andere staatsmachten. Onafhankelijk advies willen 
we zelf ook graag krijgen, bijvoorbeeld van advocaten die onafhankelijk zijn van de 
tegenpartij en van hun eigen belangen. Onafhankelijk toezicht moet er komen op zo 
ongeveer alles. De concept Nederlandse corporate governance code van de Commissie 
Tabaksblat wil commissarissen die onafhankelijk zijn van het ondernemingsbestuur, van 
elkaar en van welk deelbelang dan ook.1 Natuurlijk worden ook accountants en analisten 
onafhankelijk, net als de derde die het vermogen van de bestuurders belegt en het bestuur 
van een administratiekantoor. Op de onafhankelijke accountant komt voor de zekerheid 
ook weer onafhankelijk toezicht. Zal het lukken met die onafhankelijkheid? Helpt 
onafhankelijkheid eigenlijk? Heeft onafhankelijkheid misschien ook nadelen? En zijn er 
alternatieven? 
Onafhankelijkheid is moeilijk waar te maken. Wie de belangen waarvoor hij is aangesteld 
of ingehuurd goed wil dienen, zal bijvoorbeeld relaties aan moeten gaan. Een advocaat 
kan meer bereiken als hij de advocaat van de tegenpartij kent. AFM-leider Docters van 
Leeuwen is afhankelijk van de financiële instellingen waarover hij toezicht houdt. Hij 
moet informatie van ze krijgen; ze moeten bijdragen aan het vinden van effectieve 
regulering; en ook voor een goede handhaving heeft hij werkbare relaties met ze nodig. 
Bovendien blijven er altijd de eigen belangen. Toezichthouders hebben een belang om 
zichzelf in stand te houden. Een analist moet ergens van eten. Onafhankelijke 
wetenschappers verbinden zich op een gegeven moment zo sterk met theorieën dat zij ze 
met hand en tand gaan verdedigen en niet meer echt onafhankelijk oordelen. Accountants 
en advocaten, hoe onafhankelijk ook, blijken toch niet zo snel hun klanten te verklikken 
bij fraude of ongebruikelijke transacties. En wie begrijpt dat niet? Een zekere mate van 
belangenconflict is onvermijdelijk waar iemand een taak uitvoert ten behoeve van een 
ander. Economen duiden dit aan als het 'principal-agency problem' en beschouwen dit als 
niet volledig oplosbaar. Volledige onafhankelijkheid bestaat niet. 
We kunnen niet meer doen dan de kans verkleinen dat die andere belangen de 
taakvervulling beïnvloeden. Er is een aantal manieren waarop we de ingeschakelde 
persoon kunnen prikkelen om afstand te nemen van andere dan de toevertrouwde 
belangen. Rigoreus is een verbod dat die andere belangen ook worden vervuld: geen 
presentjes voor ambtenaren of inkopers en geen adviesdiensten voor accountants. 
Beloningsprikkels zijn ook mogelijk, maar die werken nooit perfect, zoals we weten van 
no cure no pay advocatuur en opties voor managers. Daarnaast is er het machtige middel 
van de reputatie. Wie alleen de hem toevertrouwde belangen dient, zal eerder worden 
ingeschakeld. Maar ook dat werkt niet perfect, want echte integriteit is zeldzaam. Kok 
misschien? Mandela? De verleidingen van belangenvermenging zijn groot, zo groot dat 
hele beroepsgroepen er aan bezwijken, en eigenlijk hebben we daar ook wel weer begrip 
voor. Hoe is het anders mogelijk dat 'onafhankelijke' analisten jarenlang in 90% van de 
gevallen tot aankoop van de geanalyseerde aandelen adviseerden? Dat Amerikaanse 
politici hun stemgedrag laten beïnvloeden door campagnebijdragen van 'trial lawyers' en 
bedrijven? Dat 'onafhankelijke' financiële adviseurs steevast producten aanraden van de 
eigen bank of van de verzekeraar die een goede provisie biedt? Dat 'onafhankelijke' 



massa-media veel meer berichten over beter verkopende wantoestanden en veel minder 
over wat er goed gaat? Zij mogen zich zelfs allemaal onafhankelijk noemen, totdat zij zo 
ver van het hellende vlak glijden, dat er een tegenkracht komt, zoals nu in het 
ondernemingsbestuur. 
Onafhankelijkheid is niet alleen moeilijk te realiseren. Zij heeft bovendien een prijs. 
Vaak is die hoog, en soms te. Als je auto het niet meer doet, kun je natuurlijk bij de eerste 
garage om een diagnose vragen en de tweede garage de reparatie laten uitvoeren, zodat 
de eerste geen belang heeft bij een diagnose die een flinke reparatie nodig maakt. Maar 
als de motor eruit is gehaald, is het goedkoper die eerste garage ook meteen de reparatie 
te laten doen. Op vrijwel dezelfde manier besparen accountants die ook adviseren over de 
administratieve organisatie ondernemingen en hun aandeelhouders geld. Onafhankelijk 
toezicht op advocaten en notarissen is voor de overheid duurder dan zelfregulering en 
zelftoezicht. Mediation door een ander dan de rechter die bij mislukking bindend over de 
zaak beslist, heeft voordelen. Maar het kost ook meer, want dan moeten twee mensen 
zich in de zaak inwerken. Superonafhankelijke rechtspraak, zoals die van de Hoge Raad, 
waarvan de leden elkaar uitkiezen en vooral met elkaar verkeren, brengt ook het gevaar 
mee van een zekere inteelt en gebrek aan vernieuwing. Onafhankelijkheid heeft baten, 
maar ook lasten, en soms is het per saldo beter maar enig risico te nemen met 
belangenverstrengeling. 
De behoefte aan maatregelen die grotere onafhankelijkheid van andere belangen creëren 
wordt kleiner als beter wordt geëxpliciteerd hoe de eigenlijke taak moet worden verricht. 
De onafhankelijkheid van het hypotheek- of beleggingsadvies wordt minder belangrijk 
als duidelijk is dat het advies een omschrijving van de behoeften van de klant moet 
omvatten, van de wijze waarop de alternatieven aan die behoeften tegemoet komen, van 
de manier waarop de alternatieven zijn geselecteerd en van de risico's die er aan zijn 
verbonden. Een rechter die tamelijk duidelijke normen moet toepassen, zal minder snel 
worden gewraakt dan een rechter die erg veel beslissingsvrijheid heeft. Recent 
rechtsvergelijkend onderzoek naar de regulering van financiële markten ondersteunt de 
gedachte dat expli citering van gedragsnormen beter werkt dan onafhankelijk toezicht.2 
Gelukkig heeft de Commissie Tabaksblat oog voor die mogelijkheid. Zij bepleit onder 
veel meer explicitering van prestatiecriteria voor bestuurders (I.2.13) en taken van 
commissarissen (II.1 en 2). Zo bezien is het woord onafhankelijkheid ook een signaal dat 
we nog niet precies genoeg weten wat we van iemand in een bepaalde rol verwachten. En 
geeft het te denken dat het woord in onze omgeving zo vaak valt. 
 
Maurits Barendrecht 
 
NOTEN 
1. [Terug] 
http://www.corpgov.nl/Conceptcode. 
2. [Terug] 
Rafael La Porta c.s., 'What Works in Securities Laws?', July 16, 2003, www.ssrn.com. 
 

 


