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Executive summary 

Deze nota heeft als doel een breder governance 
perspectief te bieden op de discussie die ontstond 
naar aanleiding van het voorstel van minister van 
overheidsbedrijven Petra De Sutter om een waarnemer 
in te voeren in de beursgenoteerde overheidsbedrijven 
Bpost en Proximus. 

GUBERNA oordeelt dat het standpunt gegrond is dat 
een waarnemer de klok terugdraait en de fundamenten 
van goed bestuur schaadt. GUBERNA stelt echter ook 
vast dat bij de invulling van het begrip voogdijschap 
de pendule tussen bestuurlijke autonomie enerzijds 
en democratische verantwoording en controle 
anderzijds in de afgelopen jaren vooral naar het eerste 
is doorgeslagen. Bijgevolg zijn de bezorgdheden of 
spanningen van de minister omtrent “accountability 
deficits” in zekere zin ook legitiem. 

Daar een waarnemer voor GUBERNA disproportioneel 
is t.a.v. de doelstelling om beter geïnformeerd te 
worden, worden in deze nota alternatieve oplossingen 
aangereikt om met de invulling van voogdijschap en 
het spanningsveld tussen autonomie en betrokkenheid 
gepast om te gaan. Die liggen binnen handbereik maar 
vereisen desalniettemin dat in de toekomst belangrijke 
stappen gezet worden. De Relationship Agreement kan 
hierin een nuttige aanvulling zijn.

 
Introductie

De eerste maanden van 2022 werden gekenmerkt 
door een aantal bewegingen in de wereld van de 
beursgenoteerde overheidsbedrijven. Bpost verkocht 
winkelnetwerk Ubiway Retail aan het gokbedrijf Golden 
Palace, Bpost Bank werd verkocht aan BNP Paribas, en 
het Telesign dossier van Proximus en de vestiging van 
de spac op de Kaaimaneilanden leidde tot enig tumult. 

Als gevolg hiervan trok minister van overheidsbedrijven 
Petra De Sutter in april 2022 de aandacht van de 
publieke opinie met een voorontwerp tot aanpassing van 
de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 
van sommige economische overheidsbedrijven. 
Daarin werd de invoering van een waarnemer in de 
beursgenoteerde overheidsbedrijven Bpost en Proximus 
vooropgesteld.

In een persbericht van 1 april 2022 gaf minister De 
Sutter aan de invoering van een no surprise policy1 te 
overwegen, “om de regering en het parlement beter te 
informeren over grote beslissingen die een autonoom 

1  Belangrijk is meteen te definiëren wat een “no-surprise policy” is. Met name dat de raden van bestuur van overheidsbedrijven de aandeelhouder tijdig informeren met bijkomende 
informatiedeling rond events met een mogelijke politieke impact (OECD, 2010, p. 53).

2 “Overheidswaarnemers zijn een slecht idee” De tijd 05/04/2022. “Opinie: moet of mag minister De Sutter overheidsgreep op Bpost Group en Proximus vergroten?” De bestuurder n.d. 
3 “Liberaal verzet tegen plan De Sutter: ‘Stap terug in de tijd’” De Standaard 01/04/2022. 
4 Wet van 16 december 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige overheidsbedrijven, B.S., 12 januari 2016.
5  M.v.t. bij het wetsontwerp van 24 juli 2015 tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, Parl. St. Kamer 2014-15, nr. 

1287/001.
6 Men kan zich evenwel afvragen of dit vanuit juridisch oogpunt het geval is gezien de beperkte opdracht van de regeringscommissaris die in de wet van 1991 (cf. artikel 23 § 2) was voorzien. 
7  Bpost heeft vandaag nog maar een zeer beperkt aandeel aan openbare dienst activiteiten. Proximus werd recent nog geconfronteerd met de toetreding van een vierde speler op de 

telecommarkt.   

overheidsbedrijf wil nemen.” Nog volgens het persbericht 
zou dit concreet inhouden dat een waarnemer zetelt in 
de raad van bestuur. Deze waarnemer zou de “minister 
dan regelmatig op de hoogte houden over politiek relevante 
thema’s” die op de agenda van de raad van bestuur 
worden behandeld. 

Het voorstel lokte stevige reacties uit buiten2 én binnen3 
de regering. De invoering van een waarnemer zou met 
name het terugdraaien van de klok betekenen. 

In 2015 werd4 immers het statuut van de 
overheidsbedrijven Bpost en Proximus afgestemd 
op dat van private genoteerde bedrijven door het 
afschaffen van vrijwel alle publiekrechtelijke afwijkingen 
uit de wet van 21 maart 1991, waaronder de functie 
van regeringscommissaris. De opdracht van de 
regeringscommissaris bestond erin toe te zien op de 
naleving van de wet door het overheidsbedrijf, diens 
organiek statuut en de uitvoering van de taken van 
openbare dienst, inclusief het beheerscontract. Het 
regeerakkoord van 2014 voorzag in deze herziening met 
het oog op de creatie van een gelijk speelveld binnen de 
betrokken sectoren en de nieuwe socio-economische 
werkelijkheid waarmee deze overheidsbedrijven in hun 
sector worden geconfronteerd. Zoals ook bevestigd 
door de voorbereidende werken5 was het dus in 2015 
zonder twijfel de bedoeling om het statuut van de beide 
overheidsbedrijven te moderniseren en de beginselen 
van goed bestuur te optimaliseren, door ervoor te zorgen 
dat de overheid haar invloed zou laten gelden via de 
gebruikelijke vennootschapsrechtelijke kanalen en niet 
a.d.h.v. bevoorrechte regelingen.  

Echter, volgens minister De Sutter leidde dit tot 
een spanningsveld omdat door het wegvallen 
van de regeringscommissarissen ook hun 
informatieverplichting6 tegenover de minister wegviel. 
Dit terwijl de minister tegelijkertijd in het parlement 
ondervraagd kan worden en verantwoording moet 
afleggen over gebeurtenissen in die overheidsbedrijven. 
Om dat spanningsveld op te lossen pleitte de minister 
dus voor een no surprise policy bij overheidsbedrijven. 

Maar tegenstanders oordeelden dat men met een 
waarnemer een stap terug in de tijd zou zetten en de 
logica van de wetswijziging in 2015 - die erin bestond 
om overheidsbedrijven als Bpost en Proximus, die 
genoteerd zijn en opereren in een concurrentiële 
omgeving7, te laten besturen volgens de regels van 
goed bestuur weg van verregaande en potentieel 
concurrentieverstorende overheidsbemoeienis - teniet 
doet.

Deze nota heeft als doel de discussie in een breder 



3

perspectief te plaatsen. Specifiek wordt een antwoord 
op volgende vragen gezocht. Is het standpunt 
gegrond dat een waarnemer de klok terugdraait en de 
fundamenten van goed bestuur schaadt? Is het zo dat 
door het wegvallen van de regeringscommissaris een 
spanningsveld is ontstaan? Wat zijn de oplossingen 
voor de problematiek omtrent voogdijschap die vanuit 
het oogpunt van goed bestuur aangereikt kunnen 
worden? 

Goed bestuur 

GUBERNA, als kenniscentrum inzake goed bestuur, vindt 
dat een waarnemer de fundamenten van goed bestuur 
binnen de geviseerde overheidsbedrijven schaadt,  
zonder zekerheid dat het beoogde doel inderdaad 
bereikt kan worden. 

Ten eerste ontvangen alle bestuurders normaliter 
dezelfde informatie. De waarnemer, wiens rol in het 
voorstel veel verder gaat dan een regeringscommissaris, 
zou evenwel over meer informatie beschikken dan de 
eigenlijke bestuurders daar de minister voorstelde dat 
de persoon ten allen tijde inzage zou hebben in alle 
documenten en rond alle mogelijke topics. De persoon 
zou bovendien, i.t.t. de bestuurders, aanwezig kunnen 
zijn op alle vergaderingen van de bestuursorganen 
en op alle managementvergaderingen. Dit zou leiden 
tot belangrijke informatie-asymmetrie. Bovendien 
gaat Informatie ook gepaard met een discretieplicht 
dewelke geschonden wordt indien besprekingen 
openbaar worden gemaakt, naar de minister toe en, via 
de minister, naar andere actoren zoals het parlement. 
Dit kan gevolgen hebben voor de transparantie van het 
management naar de raad van bestuur, de beurskoers, 
de kwaliteit van de besluitvorming in een complexe en 
concurrentiële economische omgeving. 

Ten tweede ondermijnt een waarnemer het collegiaal 
karakter van de raad van bestuur. Deze persoon is 
immers niet gebonden door het loyaliteitsprincipe 
dat weegt op het bestuursmandaat, heeft geen 
‘formeel stemrecht’, draagt niet mee in de collectieve 
aansprakelijkheid van de raad van bestuur, 
discretieplicht, etc. De waarnemer is in geen enkele 
zin medeverantwoordelijkheid en heeft geen enkele 
druk om zich collegiaal op te stellen en beslissingen te 
verdedigen. De dynamiek binnen de raad van bestuur als 
peer-to-peer samengesteld orgaan wordt op die manier 
fundamenteel verstoord.

Ten derde worden de normale 
vennootschapsverhoudingen (cf. bevoegdheidsdelegatie 
en verantwoording, checks & balances) en wettelijk 
voorziene beslissingsstructuur doorkruist door een 
waarnemer die op alle vergaderingen op alle niveaus 

8  Er ontstaat ook een duaal juridisch regime. Enerzijds behoren de overheidsbedrijven tot de openbare sector, maar daarnaast vervullen ze ook activiteiten die in de privésector thuishoren. Voor 
meer informatie hierrond verwijzen wij naar het proefschrift van Dr. Tina Coen “Overheidsvennootschappen. Een (overwegend) vennootschapsrechtelijke analyse”. In de context van deze nota is 
zeker het onderdeel dat handelt rond de invulling van de specialiteit en het belang van een overheidsvennootschap erg interessant.

aanwezig kan zijn. Dialoog met, en uitwisseling van 
informatie tussen de actoren binnen de governance 
tripod dienen steeds te worden nagestreefd via de 
geijkte kanalen en met respect voor de delegatie van 
bevoegdheden.

Ten vierde vereisen de “best practices” inzake goed 
bestuur een basis van vertrouwen in de relaties 
tussen de actoren binnen de “governance tripod”. De 
toevoeging van een waarnemer getuigt van wantrouwen 
in de raad van bestuur en het management, en houdt 
een risico in uit te monden in een conflictmodel.

Ten slotte zou de waarnemer binnen een onduidelijk 
kader handelen en gebruik maken van “heimelijke” 
middelen (cf. ondoorzichtige communicatie, 
vertrouwelijke uitwisselingen, onderliggende 
beïnvloeding) die belangenconflicten tussen de wet- 
en regelgevingstaken en de aandeelhoudersfunctie 
in de hand werken, alsook de gelijkheid tussen 
aandeelhouders in het gedrang brengen. 

De evolutie van het begrip  
‘voogdijschap’ 

Door het wegvallen van de regeringscommissaris is 
echter ook wel degelijk een spanningsveld ontstaan. 
Om dit te begrijpen is het belangrijk te begrijpen 
wat voogdijschap - met name de bevoegdheid, de 
verantwoordelijk, en het toezicht van een minister 
tegenover een organisatie die onder diens portefeuille 
valt - inhoudt. De invulling van dit begrip heeft met 
name een evolutie doorgemaakt op een spectrum van 
bestuurlijke autonomie enerzijds en democratische 
verantwoording en controle anderzijds (Klausen & 
Winsvold, 2021, pp. 4-9). Deze evolutie heeft een impact 
op de governance van de overheidsbedrijven én hun 
juridisch statuut8. 

Public administration vs. new public management 

Traditioneel ging de governance van overheidsbedrijven 
uit van een representatief systeem van verantwoording 
en controle, dat wil zeggen een ononderbroken keten 
van rechtstreekse verantwoordingsrelaties tussen 
overheidsbedrijven, topambtenaren, ministers, en het 
parlement. Bijgevolg bracht voogdijschap in die context 
directe overheidsbemoeienis in de bedrijfsvoering met 
zich mee. 

Een fundamentele verandering diende zich echter 
aan met de verschuiving van “public administration”, 
zoals men bovengenoemd systeem in de literatuur 
omschrijft, naar “new public management” en 
bijgevolg, de introductie van “corporate governance” 
in de publieke sector. New Public Management 
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(NPM), waarvan de wortels zich situeren in de jaren 
19809, gaat uit van de idee dat de governance van 
overheidsbedrijven beschermd moet worden tegen 
interventie van hun publieke aandeelhouder, die 
vertegenwoordigd wordt door de minister die het 
voogdijschap opneemt. Operationele beslissingen 
isoleren van politieke inmenging bevordert volgens het 
NPM denken de efficiëntie, flexibiliteit, en innovatie. 
De scheiding tussen de wet- en regelgevingstaken en 
de aandeelhoudersfunctie zorgt daarbij ook voor een 
gelijk speelveld voor competitie tussen de private en 
publieke sector zoals door de OESO (2015, p. 20) wordt 
aanbevolen.

New public management en corporatisation in België
 
De “corporatisation” of responsabilisering10 van de 
publieke sector heeft zich ook in België doorgezet op 
federaal, regionaal, en lokaal niveau. In Vlaanderen 
zijn het Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 2003 en 
de diverse extern verzelfstandige agentschappen 
eruit voortgekomen. Bpost en Proximus zijn aldus 
‘slechts’ twee concrete gevallen die invulling geven 
aan een bredere beweging. Specifiek hebben beide 
overheidsbedrijven via de wet van 21 maart 1991 
het speciale statuut van ‘autonoom overheidsbedrijf’ 
verworven, met de bedoeling om de politieke greep op 
hun beheer in te dijken en ze op een zekere afstand van 
de centrale overheid te plaatsen (Hondeghem et al., 
2013, p. 137)11. 

Daaropvolgend was een belangrijke stap met een 
impact op de invulling van het voogdijschap, de 
beursgang van Proximus (2004) en Bpost (2014). In het 
momentum van deze IPO werd namelijk bij wet van 16 
december 2015 de figuur van de regeringscommissaris 
afgeschaft in de beursgenoteerde overheidsbedrijven 
(cf. supra), met de verdergezette bedoeling om het 
bestuur van die bedrijven af te stemmen op de gewone 
regels van corporate governance die gelden voor 
genoteerde vennootschappen.

Onduidelijke invulling van het begrip 'voogdijschap' 

Belangrijk is dat in deze evolutie het voogdijschap 
van de minister van overheidsbedrijven over Proximus 
en Bpost de jure is afgeschaft. De wet van 21 maart 
1991 bepaalde in artikels 23 en 24 namelijk dat het 
administratief toezicht en controle over autonome 
overheidsbedrijven gebeurde door middel van de 
tussenkomst van een regeringscommissaris (Caponetti 
et al., 2016, p. 30). Met de wet van 16 december 2015 

9  Voor meer informatie omtrent de oorsprong van de verschuiving naar NPM en onder welke invloeden deze tot stand is gekomen zie Hood, Christopher. "A public management for all 
seasons?." Public administration 69.1 (1991): 3-19.

10 Uitdrukking die wijst op het feit dat overheidsbedrijven worden aangezet om verantwoordelijkheid te nemen. 
11  Er ontstaat ook een duaal juridisch regime. Enerzijds behoren de overheidsbedrijven tot de openbare sector, maar daarnaast vervullen ze ook activiteiten die in de privésector thuishoren. Voor 

meer info hierrond zie 
12 https://www.lexgo.be/nl/artikels/handels-en-vennootschapsrecht/vennootschapsrecht/nieuw-juridisch-kader-brengt-proximus-en-bpost-stap-dichter-bij-privatisering,100843.html
13 De “ownership entity” is het onderdeel van de staat dat verantwoordelijk is voor de aandeelhoudersfunctie of de uitoefening van aandeelhoudersrechten in overheidsbedrijven. 

artikel 54§6 werden bovengenoemde artikels echter niet 
van toepassing. De voogdijminister is in de raad van 
bestuur wel nog vertegenwoordigd door de bestuurders 
die de publieke aandeelhouder afvaardigt.

In lijn met de aanbevelingen van de OESO (2015, p. 18), 
die zich inschrijven in de zonet geschetste evolutie, 
creëerde de wetswijziging van 2015 daarnaast een 
rechtsgrond voor de verkoop of inbreng van aandelen 
van autonome overheidsbedrijven binnen de Federale 
Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)12. 
Dit om het de FPIM als “ownership entity”13 mogelijk 
te maken de directe monitoring en controle op deze 
overheidsbedrijven op te nemen met afstand van de 
directe politieke agenda. Deze overdracht is, ondanks de 
intenties, nog niet gebeurd. Het gevolg is dat de minister 
van overheidsbedrijven belast blijft met het sluiten van 
de beheersovereenkomst, de facto als voogdijminister 
wordt beschouwd, maar zonder controlemiddelen die 
ook niet aan FPIM zijn toegekend. Op die manier is 
onduidelijkheid tot stand gekomen omtrent het concept 
“voogdijschap”. 

Uit de literatuur en bestaand onderzoek komt de 
algemene impressie naar voor dat de balans tussen 
bestuurlijke autonomie en "politieke inmenging" is 
overgeheld naar het eerste (Klausen & Winsvold, 2021, 
p. 9). Dit geeft aanleiding tot bezorgheden omtrent 
“accountability deficits”, met name bezorgdheden 
omtrent een gebrek aan politieke controle door 
verkozenen. Deze situatie wordt dan ook als één van 
de voornaamste dysfuncties of neveneffecten van het 
NPM denken gezien (Pollitt, 2003, 45-49). Met name 
het ontstaan van een probleem van democratische 
controle als organisaties te veel op afstand geplaatst 
worden in het kader van responsabilisering. Dit stelt 
ook het probleem van ministeriële verantwoordelijkheid. 
Of zoals Nasir Islam (1993, p.130) treffend aangeeft 
“Control and accountability should not be interpreted so 
as they detoriate to the level of constant interference in 
operational decisions, nor should autonomy be treated as a 
license for laissez-faire”.

De strategische overheid 
 
Parallel aan de bezorgheden omtrent “accountability 
deficits” komt bovendien de evolutie van de bredere 
socio-economische omgeving waarbij we sinds 
geruime tijd vaststellen dat stemmen opgaan voor 
een toenemende rol van de overheid in de economie. 
In de jaren ’90 en 2000 die werden gekenmerkt door 
economische globalisering argumenteerde men dat 
corporate governance convergeerde naar een model 
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waarin ondernemingen, onder meer om kapitaal aan 
te trekken, verplicht zouden worden om het belang 
van alle investeerders na te streven. Publieke of 
overheidsbelangen zouden in dergelijk model dan 
uiteindelijk naar de zijlijn geduwd worden. Deze trend 
is, zoals Martin Gelter (2021, p. 3) argumenteert, 
evenwel van richting veranderd in de jaren volgend 
op de financiële crisis van 2008, en nog versterkt 
met de Covid-19 pandemie sinds 2020 en de 
geopolitieke crisissen van de afgelopen jaren. Overheid 
aandeelhouderschap is tot op zekere hoogte terug 
m.i.v. mechanismen die binnenlandse ondernemingen 
beschermen tegen buitenlandse concurrentie op de 
markt voor goederen en buitenlandse controle op 
de financiële markten. Dit gebeurt bijvoorbeeld via 
minderheidsparticipaties, bescherming tegen vijandige 
overnames, dubbel- of meervoudig stemrecht, etc.14 
Martin Gelter (2021, pp. 16-26) stelt bovendien dat 
er legitieme redenen kunnen zijn voor economisch 
‘nationalisme’ en ‘protectionisme’ zoals nationale 
veiligheid, economische redenen (e.g. ‘infant 
industries’), economische stabiliteit, etc. Daar waar 
een debat omtrent het ingrijpen van de overheid enkele 
jaren geleden ondenkbaar zou zijn geweest, behoort de 
‘État stratège’, zoals omschreven door Bruno Colmant 
(2020), dus opnieuw tot de mogelijkheden of wordt deze 
zelfs als noodzakelijk aanzien. Omdat het model van 
‘globalized shareholder primacy’ niet langer de primaire 
focus is, of kan zijn, is er ook steeds meer een plaats 
voor een aandeelhouderschap gelinkt aan nationale/
regionale sociale, economische, en strategische 
belangen.

Gelet de hierboven beschreven evoluties komen de 
grieven van de minister dan ook niet als een verrassing. 
Het spanningsveld dat op tafel wordt gelegd is dan ook 
eerder een symptoom van een bredere beweging dan 
een alleenstaand feit. De kwestie die op tafel wordt 
gelegd is onlosmakelijk verbonden met de betekenis van 
voogdijschap en de positionering van de voogdijminister 
ten aanzien van de overheid als (meerderheids)
aandeelhouder.  

Optimale rol van de Staat als 
aandeelhouder
 
De hierboven geschetste evolutie, vestigt meer dan 
ooit de aandacht op een noodzaak tot verzoening van 
de verantwoordingsrelaties in traditionele modellen 
van public governance15, én de normatieve structuren 
van controle en verantwoording die zijn ontwikkeld 
in de private sector, en worden gedefinieerd als 
corporate governance. Klausen & Winsvold (2021, p. 9) 

14 Recent voorbeeld op federaal niveau is de participatie door de FPIM in Ageas in februari 2022.
15  Dat wil zeggen een ononderbroken keten van rechtstreekse verantwoordingsrelaties tussen overheidsbedrijven, topambtenaren, ministers, en het parlement die doorgaans directe 

overheidsbemoeienis met de bedrijfsvoering met zich meebrengt.
16  GUBERNA (2014). Hoe kan de rol van de overheid als aandeelhouder geoptimaliseerd worden? Memorandum ter attentie van de politieke partijen. https://www.guberna.be/sites/default/files/

public/2020-03/memorandum_hoe_kan_de_rol_van_de_overheid_als_aandeelhouder_geoptimaliseerd_worden_nl_3.pdf GUBERNA (2020). Update GUBERNA’s Visienota. De rol van de staat als 
aandeelhouder (mei 2019). https://www.guberna.be/sites/default/files/public/2020-09/visienota_de_rol_van_de_staat_als_aandeelhouder_20200915_nl.pdf

17 Voor een overzicht van de vele gezichten van publieke verantwoording zie (Greiling & Schaefer, 2020, p. 462). 

concluderen: “The general dilemma of importing corporate 
governance to the public sector is clearly to ensure 
democratic accountability and control, while allowing 
managerial autonomy.” 

Complex verantwoordingsstelsel 
 
Vetrekbasis is te erkennen dat het 
verantwoordingstelsel van overheidsbedrijven a priori 
erg complex is, waarbij verschillende elementen 
elkaar kunnen versterken of met elkaar kunnen 
botsen (cf. infra). Ieder verantwoordingsstelsel is 
onvermijdelijk imperfect. Zoals Mashaw (2006, p. 
131) stelt: “Every exercise in devising appropriate 
accountability systems is thus an exercise in comparative 
incompetence.” Desalniettemin kunnen bepaalde 
elementen versterkt worden om de onduidelijke aard 
van verantwoordingsrelaties zo goed mogelijk weg 
te werken met het oog op een professionele invulling 
van het voogdijschap. GUBERNA vertrekt daarbij 
vanuit het kader aangereikt door de ‘principal-agent’ en 
‘principal steward’ theorie, en baseert zich op de eerdere 
werkzaamheden en aanbevelingen die zij vanuit haar 
centrum public governance de afgelopen jaren reeds 
ontwikkelde16. 

Publieke verantwoording kan gedefinieerd worden als 
“a relationship between an actor (i.e. de top-executives 
van het overheidsbedrijf) and a forum (i.e. de staat) in 
which the actor has the obligation to explain and to justify 
his or her conduct, the forum can pose questions and pass 
judgment, and the actor may face consequences” (Bovens, 
2007, p. 450). 
 
Democratische of politieke verantwoording (Greiling 
& Schaefer, 2020, pp. 462-469) is een specifieke vorm 
van verticale publieke verantwoording17 gebaseerd op 
verplichte, wettelijk voorgeschreven verantwoordings- 
verplichtingen tegenover entiteiten met een 
toezichtfunctie. De relaties zijn geformaliseerd met 
gespecificeerde (informatie)rechten, bevoegdheden en 
sanctiemogelijkheden van het forum. Op basis van de 
‘principal-agent’ theorie wordt overigens aangenomen 
dat er potentieel conflicterende belangen bestaan 
tussen de ‘principal’ (i.e. de staat) en de ‘agent’ (i.e. 
de top-executives van het overheidsbedrijf), die de 
laatstgenoemden vanuit opportunistische overwegingen 
in de verleiding brengen om af te wijken van het door 
de publieke aandeelhouder gedefinieerde doel. Dit geeft 
aanleiding tot relaties van wantrouwen alsook (bewuste) 
informatie asymmetrie. 

Democratische verantwoording houdt in dat 
overheidsbedrijven informatie verstrekken over hoe 
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zij bijdragen aan het politiek beleid van de overheid en welvaartsdoelstellingen in de brede zin (cf. tewerkstelling, 
sociale cohesie, innovatie, etc.). De communicatiekanalen die gebruikt worden in verantwoordingsprocessen 
bestaan zowel uit schriftelijke (i.e. begrotingsprognoses, strategische plannen, missieverklaring, jaarverslag, press 
release, voorbereidende verklaring voor bestuursvergaderingen, etc.) als mondelinge verklaringen.  Verantwoording 
kan ten slotte ex ante of ex post plaatsvinden. De tijdshorizon kan een korte termijn (i.e. verantwoording of de zaken 
correct gedaan werden) of lange termijn (i.e. verantwoording of de juiste zaken gedaan werden) inhouden. 

Samengevat gaat het over verantwoording naar wie, voor wat, hoe, en wanneer. In wat volgt worden bovenstaande 
theoretische definities en conceptualisaties toegepast op de Belgische federale context van overheidsdeelname die 
de aanleiding vormde voor deze nota. Belangrijk is de relevantie van deze oefening breder te situeren want er spelen 
gelijkaardige debatten op de andere politieke niveaus18. 

Wie? 

De actor of agent in relatie tussen de staat en de overheidsbedrijven is duidelijk met name de top-executives 
van die laatste. Het forum of de ‘principal’ is dat evenwel minder. Wie is ‘de staat’? Zoals Van Thiel et al. (2020, p. 
324-326) argumenteren is er sprake van verschillende forums of principals: het parlement, de voogdijminister(s), 
de regering, en FPIM. Wanneer men kijkt naar de governance structuren van overheidsbedrijven stuit men dan 
ook op meervoudige ‘principal-agent’ relaties die voorvloeien uit het publiek aandeelhouderschap (Greiling & 
Schaefer, 2020, p. 460). Bovendien heeft de overheid ook verschillende rollen met naast de aandeelhoudersfunctie 
ook wet- en regelgevingstaken. Dit leidt tot opportunisme, het nastreven van eigenbelang, niet enkel vanuit de 
agent maar ook tussen de principals. Overheidsbedrijven kunnen dan ook leiden onder druk vanuit verschillende 
hoeken. Dit vereist coördinatie tussen de principals omtrent hun gemeenschappelijke belangen die dan 
gealigneerd kunnen worden met deze van de agent (i.e. het overheidsbedrijf). Om coördinatie te bewerkstelligen 
wordt in de literatuur geargumenteerd te werken met een interface, met name delegatie naar een partij wiens 
belangen de gemeenschappelijke belangen van de principals vertegenwoordigen. Bovendien kan zo ook de 
aandeelhoudersfunctie gescheiden worden van de wet- en regelgevingstaken van de overheid. 

In die context pleit GUBERNA (2014, p. 7) op federaal niveau reeds geruime tijd voor een gecentraliseerd duaal 
publiek aandeelhoudersmodel met een opsplitsing in functie van de commerciële focus versus de pure publieke 
dienstenfunctie. Dit laat toe een eenduidig verantwoordings- en controleproces voorop te stellen, en faciliteert 
respect voor governance normen zoals die gelden voor beursgenoteerde ondernemingen. Figuur 1 visualiseert hoe 
dergelijk model er in een Belgische context uit zou zien waarbij de rol van interface de FPIM toekomt.

18  Denk bijvoorbeeld aan het voorstel van resolutie die Vlaamse parlementsleden indienden om meer transparantie te verwerven over hoe Participatiemaatschappij Vlaanderen zijn 
beheersovereenkomst uitvoert. GUBERNA berichtte hierover in haar Board Radar van augustus 2022. 

Figuur 1
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De wil om naar een gecentraliseerd 
aandeelhoudersmodel te evolueren werd ondertussen 
opnieuw in het regeerakkoord19 verankerd en de 
afgelopen tijd zijn belangrijke stappen gezet met de 
centralisatie van de participaties in BNP Paribas Fortis 
en Ethias binnen FPIM20. 

Proximus en Bpost laten voorlopig nog op zich wachten 
waarbij GUBERNA zich er ter degen van bewust is dat 
een coherent public governance raamwerk één ding is 
maar politieke evenwichten een ander. Bezorgheden 
worden met name geuit over wat de rol van de 
huidige minister van overheidsbedrijven nog zal zijn 
indien zij haar participaties moet “afstaan”. Dit is een 
politieke kwestie die het vinden van een evenwicht 
vereist tussen autonomie en betrokkenheid, en 
tussen verantwoordingsrelaties in public en corporate 
governance.

Die invulling houdt in dat er een acute nood is om 
versneld stappen te zetten in de richting van een 
vernieuwd type samenwerking. Dit voor Proximus en 
Bpost als uitgangspunt via de FPIM als “ownership 
entity” die de directe monitoring en controle op deze 
overheidsbedrijven op zich neemt (GUBERNA, 2014, 
p. 8). “De FPIM moet uit de schaduw treden” zoals de 
minister op het Yearly Event Public Governance van 
GUBERNA in 2022 zelf aanhaalde21. 

Wat?

Duidelijkheid omtrent de principal of het forum (i.e. 
de finale aandeelhouder) in de verantwoordingsrelatie 
verhelpt echter niet de antagonistische relatie, de 
uiteenlopende doelstellingen, en informatie asymmetrie 
die de ‘principal-agent’ theorie voorstelt (cf. supra). 
Greiling & Schaefer (2020, p. 470) geven aan dat 
monitoring systemen waarbij de agent de principal 
uitvoerig informeert over geplande en gedane acties 
een oplossing kunnen zijn. Dit kan echter nooit de enige 
oplossing zijn gezien onvoorziene informatieasymmetrie 
die kan bestaan. Een alternatief is wat de ‘principal-
steward’ theorie (Van Thiel et al, 2020, pp. 325-326) 
voorstelt. In tegenstelling tot de eerder vernoemde 
‘principal-agent’ theorie gaat deze theorie namelijk uit 
van de assumptie van gealigneerde belangen (cf. ‘goal 
convergence’) tussen de principal (i.e. de staat) en de 
top-executives van het overheidsbedrijf als ‘steward’ 
of behoeder. Dit door de intrinsieke motivatie bij die 
laatste om te ageren in beste belang van principal en 
de publieke missie te vervullen. Dit laat ook lichtere 
monitoring systemen en ruimte voor zelfregulering 
toe met een relatie gebaseerd op vertrouwen i.p.v. 
wantrouwen. 

19 Federaal regeerakkoord september 2020 p. 27. 
20 https://news.belgium.be/nl/uitvoeringsprotocollen-voor-de-centralisatie-van-de-participaties-bnpp-en-ethias-binnen-de-fpim
21 Zie GUBERNA Yearly Public Governance Event 2022 – nabeschouwing https://www.guberna.be/nl/know/nieuws/yearly-public-governance-event-2022-nabeschouwing
22 Een “ownership policy” (OESO, 2015, p. 17) is een aandeelhoudersbeleidsnota waarin de rationale en doelstellingen van het publiek aandeelhouderschap worden uiteengezet.
23  GUBERNA (2020, pp. 11-14) acht het nodig deze concepten klaar en helder te stellen. De aandeelhoudersstrategie (1) heeft betrekking op de globale keuzes, spelregels, ambities en 

einddoelstellingen van de overheid. Deze dient een integraal onderdeel van het regeerakkoord te vormen. Binnen deze industriële lange termijnstrategie, blijft het wel de verantwoordelijkheid 
van de raad van bestuur van elk individueel overheidsbedrijf, om in nauw overleg met het management te komen tot de ontwikkeling van een gepaste bedrijfsstrategie (2), die moet toelaten 
om de algemene ambitie en doelstelling waar te maken. Beiden zijn dus fundamenteel verschillend, ook van een beheerscontract. Overheid aandeelhouderschap gaat daarnaast verder dan 
financiële overwegingen en wordt ingegeven door het maatschappelijk belang. De overheid dient - via zijn aandeelhoudersvisie - een standpunt in te nemen over dit begrip. 

24 Bijgevolg is het aanbevelingswaardig dat de aandeelhoudersstrategie integraal onderdeel uitmaakt van het regeerakkoord. 

Dit brengt ons bij de vraag wat dat gemeenschappelijk 
belang of de publieke missie is waarover 
overheidsbedrijven verantwoording moeten afleggen. 
Dit vereist duidelijk gedefinieerde doelstellingen. “A 
key to finding the proper place for politics in the context 
of SOE's may be clarifying the purpose (i.e. missie) of 
owning each SOE in particular”  (Klausen & Winsvold, 
2021, p. 31). De aandeelhouder kan enkel op het beleid 
wegen via de waarden, principes en uitgangspunten 
die tot uiting komen in een harmonische en dwingende 
aandeelhoudersvisie. Dit impliceert voor de OESO (2010, 
p. 12) de ontwikkeling van een “ownership policy”22 met 
duidelijke globale prioriteiten, specifieke doelen voor de 
“ownership entity” (cf. FPIM), bedrijfsspecifieke ambities 
en doelstellingen, etc.23. Bepaalde aanwijzingen zijn 
uiteraard reeds aanwezig in de beheersovereenkomsten, 
het regeerakkoord24, en de beleidsnota’s, maar een 
overkoepelende aandeelhoudersstrategie ontbreekt 
vooralsnog. Dit terwijl het een noodzakelijk instrument 
is voor de (publieke) bestuurders om op het beleid 
van de vennootschap te wegen. GUBERNA (2020, 
pp. 13-14) benadrukt dat de overheid via zijn 
aandeelhoudersvisie ook een standpunt dient in te 
nemen over het begrip maatschappelijk belang (i.e. de 
rationale van het publiek aandeelhouderschap). Daarbij 
gebruik makend van concrete en tastbare criteria die 
een weerspiegeling zijn van een aantal fundamentele 
basisprincipes. Overheidsbedrijven kunnen hiermee 
dan rekening houden in het vastleggen van hun 
missie en vermijden dat hun eigen strategie in strijd 
is met de maatschappelijke belangen die de Staat als 
aandeelhouder verdedigt.

Hoe? 
 
Een belangrijke uitdaging blijft de wijze waarop de 
overheid kan en moet interageren en overleggen 
met de raad van bestuur en het management van 
overheidsbedrijven. Het is moeilijk om één enkel 
communicatieproces te definiëren dat van toepassing 
kan zijn op alle types van overheidsparticipaties. 
Goede praktijken op het gebied van corporate 
governance pleiten er evenwel voor dat de voorzitter 
het eerste aanspreekpunt voor aandeelhouders 
moet zijn. GUBERNA merkt op dat sommige 
overheidsbedrijven overigens reeds met succes een 
systeem van bijeenkomsten tussen de voorzitter en de 
aandeelhouder (e.g. FPIM) en/of de voogdijminister 
hebben opgezet. Het is dan vervolgens aan de voorzitter 
om de raad van bestuur op de hoogte te houden van de 
inhoud van de besprekingen. Ten slotte, indien het in het 
kader van het parlementair informatierecht noodzakelijk 
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zou blijken om een parlementaire rapportering of 
hearing te voorzien, is het aanbevelingswaardig te 
zoeken naar alternatieve routes, zoals een gesloten 
zitting, die toelaten de nodige confidentialiteit inzake 
strategische bedrijfsinformatie te garanderen. 
 
Wanneer? 

De timing van verantwoording vertrekt vanuit 
de jaarlijkse algemene vergadering waar de 
publieke aandeelhouder haar (strategische) 
verantwoordelijkheden moet opnemen. Daarbuiten 
kunnen duidelijke afspraken gemaakt worden inzake de 
timing en frequentie van (in)formeel overleg bijvoorbeeld 
bij belangrijke beslissingen (e.g. (milestone) meetings). 

De rol van de minister vs. de rol van de  
“ownership entity” 
Wanneer bovenstaande redenering gevolgd wordt 
moeten Bpost en Proximus via de FPIM (wie), 
verantwoording afleggen over de wijze waarop zij 
invulling geven aan de aandeelhoudersstrategie, 
het regeerakkoord, het beheerscontract, etc. 
(wat) in bijeenkomsten tussen de voorzitter en de 
aandeelhouder (hoe) op regelmatige basis (wanneer). 
De rol en invloed die binnen dit kader zijn weggelegd 
voor het voogdijschap van de minister, m.a.w. de 
afstand tussen beleid en aandeelhouderschap, dienen 
duidelijk gedefinieerd te worden voor beide variabelen: 
autonomie en controle. 

Betreffende de autonomie (i.e. eigen 
beslissingsbevoegdheid) is de managementautonomie 
van het overheidsbedrijf verregaand25. Daarentegen 
worden de gewenste activiteiten, gedragslijnen, en 
organisatie doelstellingen vastgelegd door de overheid 
in het regeerakkoord, de “ownership policy”, het 
beheerscontract, en de statuten van de onderneming. 
Bovendien zouden we ervan kunnen uitgaan dat in 
een democratisch bestel de voogdijminister betrokken 
wordt in strategische beleidsbeslissingen. Het wettelijk 
statuut en de raad van bestuur van Bpost en Proximus 
maken dat Bpost en Proximus zijn afgeschermd van de 
directe (hiërarchische) sturing door de voogdijminister, 
maar de beleidsautonomie is dus niet absoluut. De 
voogdijminister heeft een belangrijke beleidsrol te 
spelen met de definitie van de “ownership policy”, 
etc. (cf. supra). De “ownership entity” FPIM is in 
haar beheersovereenkomst van 6 juli 2018 de taak 
toegewezen een advies uit te brengen over de vorm, 
opmaak en inhoud van de aandeelhoudersbeleidsnota 
(GUBERNA, 2020, p. 8). 

Controle en verantwoording vormen de inverse van 
autonomie. Beide gelden als een beperking op de 

25 Deze statutaire bevoegdheden staan ook duidelijk vermeldt in de wet van 21 maart 1991, onder het hoofdstuk autonomie. 
26  “Managerial accountability” duidt aan dat het overheidsbedrijf verantwoording aflegt aan de “ownership entity” die verantwoording aflegt aan de minister, regering, en parlement. “Political 

accountability” duidt aan dat men rechtsreeks aan de minister, regering, en parlement verantwoording aflegt. 
27  Dit vereist vanzelfsprekend duidelijkheid omtrent de aard en inhoud van missie en doelstellingen, de informatie die in dat kader mondeling en/of schriftelijk verstrekt kan worden, alsook het 

onderscheid met operationele kwesties. Vandaar het belang van punt 1 in onze argumentatie. 
28 Indien de minister meent dat die bestuurders hun taak niet goed vervullen of de verwachtingen niet inlossen. Denk aan het bewaken van de missie en het gepast opnemen van de controlerol. 

vrijheidsgraden die door autonomie worden toegekend 
(Hondeghem et al., 2013, p. 242). De literatuur 
biedt een houvast in het bepalen van de rol die voor 
de voogdijminister is weggelegd. Ten eerste kan 
gesteund worden op het onderscheid tussen ex-ante 
(e.g. ‘reserved matters’) en ex-post (e.g. evaluatie 
o.b.v. het beheerscontract) controle. Parallel aan het 
bovenstaande kan men verwachten dat ex ante controle 
door de voogdijminister zich beperkt tot strategische 
beleidsbeslissingen die een impact hebben op de 
missie en doelstellingen. De ex-post verantwoording, 
die van toepassing is op de overige kwesties, komt toe 
aan de “ownership entity”. Ten tweede kan gesteund 
worden op het onderscheid dat Klausen & Winsvold 
(2021, pp. 11-12) maken tussen “political and managerial 
accountability26” en de toepassing ervan naargelang 
de fase van verantwoording (Schillemans, 2011). In 
de informatiefase dient informatie die fundamenteel 
betrekking heeft op de missie en doelstellingen27 van 
het overheidsbedrijf als steward naar de voogdijminister 
als principal en forum te vloeien. Voor alle operationele 
informatie is de “ownership entity” het forum. Ook in 
de discussiefase is de “ownership entity” het forum die 
daarnaast ook signalen van wanpraktijken en acties 
die duidelijk de missie en doelstellingen in diskrediet 
brengen, onder de aandacht van de voogdijminister 
brengt. De consequentiefase, waarbij bijvoorbeeld de 
strategie gewijzigd wordt of het ontslag van bestuurders 
geëist wordt28, komt louter de voogdijminister toe. Op 
die manier is de verantwoordingsketting tussen de 
governance lagen duidelijk, kan de voogdijminister 
nog steeds de stempel blijven drukken, en wordt 
deze enigszins uit de wind gezet t.o.v. het directe 
spervuur van de politieke agenda. Daar de commerciële 
overheidsbedrijven Proximus en Bpost ook nog deels 
een (beperkte) publieke functie vervullen zou de minister 
van overheidsbedrijven een soort ‘inkijkrecht’ houden, 
tevens beperkt tot de missie en doelstellingen. Dit naast 
de minister van financiën die de voogdij heeft over de 
FPIM.  

Bovenstaande argumentatie geeft aan dat de rol die 
voor de voogdijminister is weggelegd in een vernieuwd 
publiek aandeelhoudersmodel onlosmakelijk verbonden 
is met de definitie van de missie die voortvloeit 
uit het regeerakkoord, de “ownership” policy, het 
beheerscontract, etc. De delegatie naar FPIM als 
interface (cf. supra) is dus niet absoluut. 

Een zijsprongetje: vanuit juridisch oogpunt wordt de 
missie verankerd in de statuten van een organisatie 
waarbij het nieuwe Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen (WVV) in de laatste zin van artikel 1:1 de 
mogelijkheid biedt om andere doelen in de statuten in te 
voeren dan winstverdeling  tussen de aandeelhouders. 
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Dit betekent een impliciete verbreding van het 
vennootschapsbelang, een fundamentele toetssteen 
uit het vennootschapsrecht die een begrenzing vormt 
voor het vraagrecht van de aandeelhouders op de 
algemene vergadering of van het informatierecht van 
de individuele aandeelhouder. Deze toetssteen kan 
in voorkomend geval ook ingeroepen worden door de 
minister in antwoord op parlementaire vragen29. 

De toegevoegde waarde van de 
Relationship Agreement  

In bovenstaande uiteenzetting worden verschillende 
oplossingen aangereikt om de relatie tussen de 
staat en de overheidsbedrijven (cf. het voogdijschap) 
gepast in te vullen. De waarnemer die door minister 
De Sutter werd voorgesteld is geen oplossing omdat 
deze de fundamenten van goed bestuur schendt (cf. 
sectie ‘goed bestuur’). Door dit besef en de stevige 
kritiek werd uiteindelijk ook afgezien van het voorstel 
van waarnemer. De coalitiepartners volgden de 
minister echter dat het invoeren van een no surprise 
policy bij de overheidsbedrijven nodig is. “De raad van 
bestuur en bedrijfstop moeten open kaart spelen met 
de regering”30. Om de problematiek op te lossen is het 
kernkabinet daarom in mei 2022 akkoord gegaan om 
een no surprise policy uit te werken, dan niet via het 
afvaardigen van een waarnemer maar door het afsluiten 
van een Relationship Agreement, dat tot doel heeft 
een kader te scheppen tussen de minister en de raden 
van bestuur31 waarbinnen bepaalde informatie met 
eerbied voor de wettelijke beperkingen terzake en het 
vennootschapsbelang, kan worden uitgewisseld. 

De Relationship Agreement, opgenomen in de Code 
202032 onder principe 8.7, is een overeenkomst 
tussen de raad van bestuur en de controlerende of 
significante aandeelhouder en regelt de relatie tussen 
de onderneming en deze aandeelhouder. GUBERNA 
publiceerde een toelichtingsnota33 rond het instrument 
waarin de diverse voordelen  ervan geïdentificeerd 
worden: het verduidelijken van de ‘purpose’ en 
langetermijnvisie van de publieke aandeelhouder, 
duidelijke communicatiekanalen, bepalingen i.f.v. 
onafhankelijke besluitvorming, en het expliciteren 
van de rechten van de publieke aandeelhouder (e.g. 
‘reserved matters’). Deze elementen kunnen bijdragen 
aan een vlottere en meer transparante relatie tussen de 
publieke aandeelhouder en de overheidsbedrijven. 

Fundamenteel kunnen de cruciale elementen rond het 
wat, hoe, en wanneer van publieke verantwoording 
(cf. supra), d.m.v. een Relationship Agreement op 

29  Parlementaire vragen zijn dan mogelijk in zoverre dat dit het vennootschapsbelang niet zou schaden, in welk geval het parlementslid dit op gepast gemotiveerde wijze zal kenbaar maken aan 
de minister.

30 Zie persbericht van 13 Mei 2022: https://desutter.belgium.be/nl/de-sutter-%E2%80%98no-surprise-policy-voor-overheidsbedrijven-beslist-door-kernkabinet%E2%80%99
31 Ibidem
32  De Belgische Corporate Governance Code 2020 ("Code 2020") is een instrument van soft law dat een aantal principes van goed bestuur vooropstelt die van toepassing zijn op ‘genoteerde 

vennootschappen’ maar tevens een inspiratiebron kunnen zijn voor andere vennootschapsvormen.  
33  GUBERNA. (2022). De Relationship Agreement in de publieke sector.  https://www.guberna.be/nl/know/de-relationship-agreement-de-publieke-sector?utm_medium=email&utm_

source=newsletter&utm_campaign=relationshipagreementoverheidalsaandeelhouder&dm_t=0%2C0%2C0%2C0%2C0

een geformaliseerde wijze vormgegeven worden. Dit 
is noodzakelijk in een context van democratische 
verantwoording. De Relationship Agreement is 
volgens GUBERNA dan ook een nuttige aanvulling op 
de oplossingen die in deze nota worden aangereikt. 
Bovendien is het instrument ook in staat tegemoet te 
komen aan de kritiek die op het voorstel van waarnemer 
kwam. Bestuurders ontvangen dezelfde informatie, 
de collegialiteit binnen de raad van bestuur wordt 
gevrijwaard, de normale vennootschapsverhoudingen 
worden gerespecteerd, alsook de gelijkheid tussen 
aandeelhouders, etc. Bovenal biedt de Relationship 
Agreement een basis van transparantie, vertrouwen, en 
duidelijkheid in de relaties tussen de actoren binnen de 
governance tripod. 

Daarnaast dient men zich evenwel bewust te zijn 
van een aantal aandachtspunten die in dezelfde nota 
worden aangestipt: erover waken dat de initiatiefnemer 
oog heeft voor een evenwichtige opmaak van het 
document, het evenwicht tussen transparantie en 
vertrouwelijkheid, ‘reserved matters’ vs. autonome 
besluitvorming, alsook de objectieve en onafhankelijke 
evaluatie van de implementatie. Daarenboven is 
het belangrijk aan te geven dat de Relationship 
Agreement een aanvulling vormt op het bestaande 
kader, met als uitgangspunten het WVV, de wet op de 
overheidsbedrijven, de statuten van de onderneming, en 
het beheerscontract.
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Conclusie

Deze nota heeft als doel een breder perspectief te bieden op de discussie die ontstond naar aanleiding van het 
voorstel van minister van overheidsbedrijven Petra De Sutter om een waarnemer in te voeren in de beursgenoteerde 
overheidsbedrijven Bpost en Proximus. GUBERNA oordeelt dat het standpunt gegrond is dat een waarnemer de klok 
terugdraait en de fundamenten van goed bestuur schaadt. GUBERNA stelt echter ook vast dat bij de invulling van het 
begrip voogdijschap de pendule tussen bestuurlijke autonomie enerzijds en democratische verantwoording en contro-
le anderzijds in de afgelopen jaren vooral naar het eerste is doorgeslagen. Bijgevolg zijn de bezorgdheden of spannin-
gen van de minister omtrent “accountability deficits” in zekere zin ook legitiem. De pogingen van de minister om beter 
geïnformeerd te worden door de overheidsbedrijven zijn dan ook geen verassing. 
 
De kern van governance is namelijk een verantwoordingsplicht aan geïnformeerde en actieve aandeelhouders (Chiu, 
2008). Ook de OESO (2015, p. 18) stelt onder principe twee van haar richtlijnen dat “The state should act as an infor-
med and active owner, ensuring that the governance of SOEs is carried out in a transparent and accountable manner, 
with a high degree of professionalism and effectiveness." Daar een waarnemer voor GUBERNA disproportioneel is 
t.a.v. deze doelstelling, werden in deze nota alternatieve oplossingen aangereikt om met de invulling van voogdijschap 
en het spanningsveld tussen autonomie en betrokkenheid gepast om te gaan. Die liggen binnen handbereik maar 
vereisen desalniettemin dat in de toekomst belangrijke stappen gezet worden:

• Coördinatie tussen het parlement, de voogdijminister(s), de regering, etc. via de FPIM als interface eerder dan 
ongecoördineerde en versnipperde verantwoordingsverplichtingen. 

• Informatiesystemen en monitoringmechanismen combineren met doelconvergentie en vertrouwensopbouw. Dit op 
basis van een duidelijke definitie van de publieke missie die door de overheidsbedrijven bewaakt wordt.  

• Focus van het voogdijschap op strategische kwesties met een impact op de missie, de andere controletaken 
(e.g. operationele informatie) komen de FPIM toe. Daardoor overheidsbedrijven meer autonomie geven, maar er 
tevens voor zorgen dat hun motieven de goede zijn (i.e.. stroken met de definitie van de publieke missie).  

• De Relationship Agreement als instrument om deze aspecten te formaliseren in een concreet kader. De opdracht 
kan zich daartoe evenwel niet beperken wil men komen tot een professionele strategische aansturing zodat de-
mocratische controle kan uitgeoefend worden via de institutionele structuren van corporate governance. 

Eenvoudig is dit niet maar zoals Greiling & Schaefer (2020, p. 474) aangeven: “The hybridity of SOEs as enterprises 
with a public mission requires complex, tailor-made accountability arrangements well beyond any entrepreneurial over 
sight.”. Dit vereist geen wetswijzigingen maar wel politieke moed.
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