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RGP lanceert het vervolg op
de RGP Energy Governance Index
RGP komt met een vervolg op de begin dit jaar uitgebrachte RGP Energy Governance Index 2012.
De uitkomsten van het onderzoek in 2012 lieten zien
dat Europese en zeker Nederlandse energiebedrijven
transparanter moeten zijn over hun corporate
governance. De index wordt interessanter wanneer
meerdere jaren met elkaar worden vergeleken zodat
er patronen en ontwikkelingen kunnen worden
gedestilleerd.
De Resources Governance Index gaat over de transparantie
van ondernemingen over hun corporate governance. Per
onderneming zijn maximaal 100 punten te verkrijgen. Deze
zijn verdeeld over de onderdelen compliance, capacity
en commitment. Compliance is het voldoen aan wet- en
regelgeving. Capacity gaat over de eﬀectiviteit (bijvoorbeeld: hoe vaak en wie neemt deel aan bestuursoverleg?), de betrouwbaarheid (omvang, samenstelling en
onafhankelijkheid van bestuur en bestuurscommissie) en
de prestaties. Commitment behandelt het daadwerkelijk investeren in de maatschappij, mensen en duurzaamheid. Daarnaast kunnen organisaties een bonus van maximaal 5 procent verdienen voor openheid.
Over geheel Europa gezien behaalden in 2012 achtereenvolgens het Italiaanse Enel Energia, het Zweedse Vattenfall en het Spaanse Iberdrola de hoogste cijfers. In Nederland werdt de top drie aangevoerd door Nuon, gevolgd
door Eneco en HVC. “Uit ons onderzoek blijkt dat Nederlandse energiebedrijven minder transparant en minder
open zijn dan andere Europese energiebedrijven”, constateert Hans Wichink, Managing Director Energy and
Utilities van RGP. “Onder de Nederlandse energiebedrijven is een duidelijke tweedeling te onderscheiden.
Aan de ene kant energiebedrijven die ruimschoots en
toegankelijk publiekelijk verantwoording aﬂeggen. Aan
de andere kant energiebedrijven, veelal dochterondernemingen van Europese energiebedrijven, die minimaal
rapporteren.”
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Op de borst kloppen

Het onderzoek uit 2012 liet ook zien dat de onderlinge
vergelijkbaarheid tussen de onderzochte energiebedrijven in Europa aanzienlijk kan verbeteren. “De normen
van de rapportages voor energiebedrijven per land in
Europa verschillen nog sterk in termen van transparantie,
volledigheid en de presentatie van data.” Eveneens opvallend: de rapportage van Nederlandse energiebedrijven
over maatschappelijke investeringen scoort lager dan die
van Europese collega’s. “Nederlandse energiebedrijven
kloppen zich minder op de borst over maatschappelijke
betrokkenheid en duurzaamheid. Bescheidenheid siert de
mens, lijkt het motto. Nederlandse bedrijven zijn over het
algemeen meer doeners, waardoor ook de verantwoording over maatschappelijke investeringen pragmatisch
en low proﬁle blijft.”

Serieuzer nemen

Het is daarmee overigens niet gezegd dat de onderzochte bedrijven hun corporate governance niet op orde hebben. “Ze zijn er alleen niet transparant over. Dat kan twee dingen
betekenen: of de betreﬀende controlmechanismen zijn er niet of energiebedrijven communiceren er niet in het openbaar over”, aldus Wichink.
We zijn erg benieuwd naar hoe de energiebedrijven zich hebben ontwikkeld ten opzichte
van de eerste keer. Het rapport zal uiterlijk januari 2014 het licht zien.

