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Zowel in de VS als in Europa hebben ondernemingsschandalen de gemoederen 

flink beziggehouden. Als uitvloeisel van deze schandalen zijn er verschillende 

regelingen geformuleerd die ingrijpen in de bestuursstructuur van onderne

mingen. Zo is in Amerika de Sarbanes-Oxley (SO) -wetgeving van kracht gewor

den, waarbij een grote rol voor onder meer toezichthouders is toegekend om de 

belangen van de aandeelhouders te bewaken. Deze richtlijn heeft ook buiten 

Amerika kracht van wet en dus ook effecten voor buitenlandse ondernemingen. 

In Europa kennen we het zogenaamde rapport-Winter. Dit biedt een reactie op 

de verwerping van de Angelsaksische georiënteerde overnamerichtlijn door het 

Europees Parlement en een aanzet voor een Europese corporate governance

discussie. De discussie over de door de Commissie-Bolkestein geformuleerde 

overnamerichtlijn laat zien dat men in Brussel niet altijd oog heeft voor een be

langrijke Europese traditie van ondernemerschap, volgens het zogenaamde 

Rijnlandmodel. Binnen dit denken tellen niet slechts de lmrte termijnbelangen 

van de aandeelhouders, maar staan zaken als continuïteit en duurzaamheid 

centraal. Met de toetreding van nieuwe landen tot de EU komt de Rijnlandse 

traditie onder druk te staan. Er rust op Europese Christen-Democraten een be

langrijke taak om de nieuwe landen van de merites van de Rijnlandse traditie te 

overtuigen. 

"linron, WorldCom, HealthSouth and Ahold are all part of a hall of Shame", aldus een re

actie in Brussel. Zowel bij Amerikaanse als Europese bedrijven werden honderden 

miljoenen aan schuld geheim gehouden voor de aandeelhouders. Opgeklopte 

winstcijfers moesten de inkomens van ondernemingsbestuurders tot ongekende 

hoogte opstuwen. De effecten waren desastreus. Een enorme koersval. Duizenden 

beleggers verloren als gevolg van deze praktijken hun spaargeld of hun volledig 

pensioen en het beleggersvertrouwen zakte naar een dieptepunt. Kortom, een 

staaltje van cowboykapitalisme dat diepe sporen achter zal laten. En niet alleen in 

Amerika. De Verenigde Staten en de Europese Unie zijn economisch nauw ver

strengeld. De wederzijdse stroom goederen, diensten en buitenlandse investerin

gen bedragen meer dan 1000 miljard euro. Europese ondernemingen hebben on

geveer 800 miljard euro geïnvesteerd in de Verenigde Staten en Amerikaanse 

ondernemingen beheren bezittingen ter waarde van 550 miljard euro in de EU. 
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Gezien de extrater

ritoriale werláng 

die de Amerikanen 

aan hun wetgeving 

toekennen, zal de 

SO-wetgeving ook 

effecten hebben 

voor buitenlandse 

ondernemingen. 

De EU is daarmee de grootste investeerder in de VS en de VS in de EU.' AHOLD, van 

oorsprong een typisch Nederlands bedrijf en product van Zaanse vlijt en zuinig

heid. was het eerste Europese bedrijf dat in een boekhoudschandaal betrold<en 

raakte. 

In Europa en met name ook in Nederland stonden internationaal opererende on

dernemingen toch al in de beldaagdenbank Aanhoudend slechte resultaten, pers

publicaties over uit de hand lopende beloningsstructuren voor de leidinggeven

den en imposante gouden handdruld<en, hadden de reputatie van 

ondernemingen geen goed gedaan. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa 

werd de roep om een herziening van het ondernemingsbestuur sterker. De schan

dalen in de VS vormden de definitieve aftrap voor maatregelen. 'We are neither com

placent, nor arrogant enough to believe that Enron and WorldCom could nat have happened 

in the EU", aldus Bolkestein.
2 

Het Amerikaanse antwoord 

In juli 2002 besloot het Amerikaanse Congres na lange tijd in te grijpen in de eor-
" parate gavernanee-structuren in de VS. Met slechts drie tegenstemmen nam het 

Congres de Sarbanes-Oxley-wet (SO-wet) aan. Een reeks ingrijpende maatregelen 

die corporate gavernanee in de VS transparanter moest maken en het vertrouwen 

van de aandeelhouders moest terugwinnen. SO gaat uit van het belang van de 

aandeelhouders, ofwel de shareholders. "Zonder aandeelhouders en hun vertrou

wen zou onze economische groei en voortdurende technologische innovatie ver

traging oplopen", aldus een lid van de Amerikaanse Effecten Commissie. "SO ver

stevigt de rol van de toezichthoudende managers als vertegenwoordigers van de 

aandeelhouders en benadrukt de rol van het uitvoerend management als "stewards" 

van de belangen van de aandeelhouders".
3 

De aandeelhouders dienen meer in

zicht te lrrijgen in het besluitvormingsproces. Zowel de CEO. ChiefExecutive Officer, 

als ook de CFO. ChiefFinancial Officer, worden persoonlijk verantwoordelijk voor de 

financiële gegevens en bij fraude dreigt hechtenis. 

In Europa werd de SO-wetgeving afgedaan als een "typisch Amerikaans staaltje 

van uit de heup schieten." Gezien de extraterritoriale werldng die de Amerikanen 

aan hun wetgeving toekennen, zal de SO-wetgeving ook effecten hebben voor bui

tenlandse ondernemingen. Ook de CEO · s van in Europa gevestigde ondernemin

gen moeten garant staan voor de financiële gegevens van de dochterondernemin

gen in de VS. Momenteel wordt over de gevolgen van de SO-wetgeving druk 

onderhandeld tussen Europese Commissie en Amerikaanse autoriteiten. 

Het Europese antwoord 

De Europese Commissie had reeds in 2001. dus ruim voor de Amerikaanse beurs-
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schandalen een werkgroep van ondernemingsrecht juristen onder leiding van de 

Nederlandse ondernemingsrechtdeskundige professor Jaap Winter benoemd. De 

opdracht was tweeledig. Allereerst moest de werkgroep een oplossing bedenken 

voor de impasse die ontstaan was na het verwerpen van de overnamerichtlijn door 

het Europees Parlement. In de tweede plaats werd de commissie verzocht een aan

zet te geven voor een Europese discussie over corporate governance. In 2002 publi

ceerde een groep van bedrijfsjuristen hun rapport. 

De belangrijkste punten uit het Winter-rapport liggen op dezelfde lijn als de 

maatregelen van de SO-wet. De nadruk wordt gelegd op versterking van de contro

le door de aandeelhouders en bepaalt minimumstandaarden voor de onafhanke

lijkheid van toezichthoudende managers, in Nederland de Raad van 

Commissarissen. Het rapport wil de mogelijkheden van de aandeelhoudersdemo

cratie in de EU vergroten door invoering van het "one share, one vote"- principe. De 

mogelijkheden voor aandeelhouders om op afstand te stemmen moeten worden 

uitgebreid. 

Op 21 mei van dit jaar lanceerde de Europese Commissie het Actieplan corperate 

governance, dat in grote lijnen het Winter-rapport volgt. De twee hoofdcomponten 

van het Actieplan zijn de versterking van de rechten van de aandeelhouders, werk

nemers, geldschieters en andere partijen die met de onderneming te maken heb

ben en het stimuleren van de efficiëntie en concurrentiekracht van de onderne

mingen. De Europese Commissie onderscheidt een korte termijn (2003-2005), 

middellange termijn (2006-2008) en een lange termijn (2006-2008), waarin ze met 

concrete voorstellen zal komen om bovengenoemde doelstellingen te bereiken. 

De Europese Commissie neemt de aanbeveling over van het Winter-rapport om 

geen Europese Corpora te Governance Code op te leggen aan de ondernemingen. 

Echter een "selfregulating code of conduct" die volledig is overgelaten aan de markt, 

zoals Winter voorstelde, vindt de Commissie te vrijblijvend. Derhalve voorziet het 

Europese Actieplan in een gemeenschappelijke raamwerk, waarbinnen uiteinde

lijk nationale bedrijfsregels kunnen worden gecoördineerd. 

Op gemeenschappelijk niveau dienen de volgende zaken te worden geregeld: een 

jaarlijks corporate governement statement waarin de ondernemingen gedetailleerd 

uit de doeken doen hoe zij intern de zaken regelen. Daarnaast moet de rol van (on

afhankelijke) toezichthoudende managers worden versterkt via het op Europees ni

veau regelen van minimale voorwaarden waaraan toezichthoudende, belonende 

en nominerende comité' s dienen te voldoen. De Commissie wil verder met een 

aanbeveling komen waarin lidstaten worden opgeroepen de aandeelhouders meer 

invloed en inzage te geven in de beloningsstructuur voor topmanagers. Ook moet 

er op Europees niveau een forum worden opgezet waarin kan worden gedebat

teerd over bedrijfsvoeringsstructuren en de wijze waarop deze worden nageleefd 

en hoe de naleving gecontroleerd wordt. Met deze maatregelen hoopt de Europese 

Commissie de bedrijfsvoering van Europese ondernemingen doorzichtiger te maken. 

CDV I HERfST 2003 
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De invloed van de aandeelhouder dient te worden verbeterd aan de hand van een 

wetgevend raamwerk waarin de aandeelhouder wordt uitgenodigd een actievere 

houding aan te nemen ten aanzien van het toezicht op de onderneming, zoals het 

stellen van vragen, het indienen van resoluties, stemmen in afwezigheid, partici

peren in vergaderingen via elektronische middelen. In de gehele EU moeten aan

deelhouders toegang krijgen tot bovengenoemde faciliteiten. Daarnaast moeten 

problemen ten aanzien van grensoverschrijdend stemmen worden opgelost. 

Overeenkomsten en verschillen 

De Amerikanen hebben met de SO-wetgeving gekozen voor een algemene nationa

le aanpak, "One share, one vote", versterlang van de controle, en maximale transpa

rantie. De situatie in Europa is aanmerkelijk gecompliceerder. De hele gang van 

zaken rond de overname richtlijn heeft nog eens duidelijk gemaakt, dat de grote 

verschillen die in Europa bestaan op het terrein van het vennootschapsrecht niet 

met een pennenstreek uit Brussel zijn te harmoniseren. Bolkestein heeft inmid

dels ingezien dat er grenzen zijn aan hetgeen vanuit Brusselmet wetgeving te re

gelen is . We kennen in Europa in feite twee grote stromingen op het terrein van 

ondernemingsbestuur: het Angelsaksische systeem, in feite hat Amerikaanse sys

teem, dat vooral in het Verenigd Koninla-ijk en in Brussel veel aanhangers kent, en 

het Rijnlandse model, dat kenmerkend is voor het vennootschapsrecht in onder 

andere Nederland, Duitsland en Frankrijk. 

Het Angelsaksische systeem stelt de aandeelhouder centraal. Het Rijnlandse mo

del ziet de onderneming niet slechts als de optelsom van de aandeelhouders . De 

stakeholders zijn bepalend voor het beleid van de onderneming. Dat zijn naast de 

aandeelhouders, de werknemers en andere betrold<enen, zoals leveranciers en af

nemers. Het functioneren van een onderneming wordt in dit systeem niet alleen 

afhankelijk gemaakt van de winst. Duurzame ontwild<eling en werkgelegenheid 

zijn minstens even belangrijke criteria. 

Interessant is te zien dat de Europese Commissie dit soort fundamentele verschil

len nogal eens over het hoofd ziet. Een voorbeeld vormt de buildanding van 

Commissaris Bolkestein met de overnamerichtlijn in 2001. 

Deze overnamerichtlijn was bedoeld om de bestaande beschermingsconstructies 

van Europese ondernemingen tegen vijandelijke overnames te harmoniseren. In 

Europa is het niet vanzelfsprekend dat aandeelhouders altijd stemrecht hebben, 

of dat per aandeel een stem uit te brengen is. Zo is het in Nederland mogelijk voor 

een bedrijfzich tegen een vijandelijke overname te beschermen door het uitgeven 

van aandelen en de bijbehorende stemrechten onder te brengen bij een stichting, 

het zogenaamde certificeren. De stichting heeft dus de uiteindelijke stem in de 

bepaling of een overname wordt ingegaan of niet. Bolkestein ziet dit als een bar-
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rière voor de totstandkoming van een interne markt voor bedrijfsovernames. 

Het voorstel van Bolkestein voorzag in het afschaffen van deze beschermingscon

structies en het geven van een "one share, one vote" aan de aandeelhoudersvergade

ring bij de bepaling over een mogelijke fusie. Het voorstel betekende een eenzijdi

ge verschuiving van het Europese model naar het Angelsaksische model. In 

concreto zou het "anc share one vote"-principe betekenen dat de aandeelhouders be

slissen over het accepteren van een openbaar bod. De Commissie vond echter het 

Europees Parlement op haar weg. In het huidige Europees Parlement zijn de wor

tels van het Rijnlandse model stevig verankerd. Dit leidde er uiteindelijk toe dat 

de EVP-fractie, met de steun van de socialisten, het voorstel voor een overname

richtlijn torpedeerde in de plenaire vergadering. 

Houdt het Rijnland stand? 

Dat er ten aanzien van het bestuur van de onderneming dingen zullen gaan ver

anderen, valt niet te ontkennen. Zeker voor internationaal opererende onderne

mingen is het van belang dat de voorschriften waarmee zij geconfronteerd wor

den in de VS en Europa, waar mogelijk op elkaar afgestemd worden. Wat dit 

betreft is het een goede zaak, dat op dit moment hard gewerkt wordt aan het tot

standkomen van internationale boekhoudregels, de International Accounting 

Standards (lAS). De lAS is een internationaal gremium met deskundigen uit de EU 

en de Verenigde Staten. Dit overleg moet er toe leiden dat binnen afzienbare tijd 

De discussies over ondernemingen hun jaarrekeningen volgens één set regels en voorschriften moe-

het corpora te ten opstellen. De aandeelhouder zal meer invloed krijgen op het ondernemingsbe-

govel7lance-rapport leid. Dat betekent echter wel dat de aandeelhouder daadwerkelijk gebruik maakt 

van de Europese van de uitbreiding van zijn bevoegdheden. In de huidige situatie wordt veel ge-

Commissie, zullen klaagd over absenteïsme bij aandeelhoudersvergaderingen. 

uitwijzen of de In de Rijnlandse traditie blijft echter de zorg voor de continuïteit voorop staan. 

Rijnlandse benade- Waar we voor moeten waken, is dat de ondernemingen niet de speelbal worden 

ring ook in de toe- van bankiers, boekhouders, aandeelhouders, analisten en politici. Dan gaat het 

komst overeind hype-denken overheersen, en gaat men niet meer voor de continuïteit. Er is nu een-

blijft. maal een natuurlijke belangentegenstelling tussen het belang van de onderne

ming en aandeelhouders die koerswinst najagen. Bij hen gaat het niet om het ren

dement van ondernemingen op lange termijn. 

Ik vind dat de christen-democratieën in Nederland en in Europa op de bres moe

ten blijven staan voor duurzaam ondernemen. Dat betekent een ondernemingsbe

stuur waar een systeem van "checks en balances" de invloed van de verschillende sta

keholders in evenwicht houdt. Daarbij dienen de Raad van Bestuur en de Raad van 

Commissarissen een centrale rol te vervullen. Dat kan alleen maar, wanneer er 

maximale transparantie wordt geboden. 

Van belang is verder dat de Europese Commissie ook hier het principe van de sub-
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Van belang is verder dat de Europese Commissie ook hier het principe van de sub-
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sidiariteit respecteert. Vennootschapsrechtelijke regels die grensoverschrijdend 

ondernemen belemmeren moeten verdwijnen. of door Europese regels worden 

vervangen. Met name voor de wijze waarop ondernemingen bestuurd worden. die

nen echter de nationale culturen gerespecteerd te worden. In dat kader kan ook 

in Nederland de commissie-Tabaksblatt haar werk verrichten. 

In het Europees Parlement bestaat nog steeds een meerderheid, die deze mening 

is toegedaan. De discussies over het corporate gavernanee-rapport van de Europese 

Commissie, zullen uitwijzen of deze Rijnlandse benadering ook in de toekomst 

overeind blijft. Van belang is ook hoe de vertegenwoordigers van de nieuwe lidsta

ten zich gaan opstellen. In meeste nieuwe lidstaten is na vijftigjaar communisti

sche terreur nauwelijks nog sprake van een nationale ondernemingscultuur. Er 

rust derhalve op de Europese christen-democraten de belangrijke taak om onze 

nieuwe collega's te overtuigen van het belang van duurzaam ondernemen. Slagen 

wij daar niet in, dan vrees ik dat het Amerikaanse model in Europa gaat overheer

sen. 

Bert Doorn is CDA-lid van het Europees Parlement. 
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