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Gelijl<Waardigheid arbeid en 

l<apitaal 

PROF. DR. H. DE HAAN 

In het vorige nummer (Zie introductie) werd de CDA-fractie uitgedaagd te 

komen met een actualisering van de christelijke-sociale visie op de onderne

ming. Hoe gaat de CDA-fractie een moderne invulling geven aan de verhou

ding tussen arbeid en kapitaal? Is modernisering wenselijk? Fractielid De 

Haan pakt de handschoen op. 

In de christen-democratische traditie staan arbeid en kapitaal niet tegenover 

elkaar, maar vervullen ze ieder een eigen rol en dragen ze beiden bij aan de 

onderneming. In die zin zijn (vertegenwoordigers van) arbeid en kapitaal gelijk

waardig. De onderneming heeft vervolgens een eigen verantwoordelijkheid bin

nen de samenleving als geheel. Zo bezien is het logisch dat het CDA niet kiest 

voor een model dat gebaseerd is op conflicterende belangen. Daarom is het CDA 

geen voorstander van het voorstel van GroenLinks en D66 om de Raad van 

Commissarissen van grate ondernemingen voor eenderde te Iaten kiezen door 

de Ondernemingsraad, voor eenderde door de aandeelhouders en eenderde door 

de raad zelf. 

De gelijkwaardigheid van arbeid en kapitaal wilnamelijk niet zeggen clat aan

deelhouders en werknemers clan ook een gelijke vertegenwoordiging in de Raad 

van Commissarissen dienen te hebben. Nu hebben beide graepen geen vertegen

woordigers in deze Raad. Oat de pauselijke encycliek 'Quadragisinw Anno' zou 

oproepen tot een gelijke vertegenwoordiging in de Raad van Commissarissen, 

zoals door Willem Breedveld in Trouw is gesuggereerd', berust op een denkfout. 

Deze encycliek is geschreven in 1931 tegen de toen geldende uitbuiting van 

arbeid, tegen asociale arbeidsomstandigheden en rechteloosheid van arbeiders. 

Deze encycliek heeft nog altijd grate waarde en zou verplicht leesvoer moeten 

zijn voor rnenig commissaris of bestuurder van een onderneming. De relevantie 

voor de samenstelling van de Raad van Cornmissarissen zie ik echter niet. 

Ernstige lcritiek 

Het CDA is echter wei van mening dat er vee! kritiek mogelijk is op deze samen

stelling en ook op de wijze waarap deze raden zijn samengesteld. De samenstel

ling is volstrekt afhankelijk van de wijze waarop het cooptatiestelsel wordt toe

gepast. Ook het CDA heeft: daarap ernstige kritiek. De huidige Raden van 
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Commissarissen zijn te eenzijdig samengesteld en veelal aan de oude kant (en 

zonder vrouwen). Daarom heeft het CDA gepleit voor het periodiek vaststellen 

van een profielschets. Daarin moet per onderneming worden aangegeven aan 

welke vereisten een commissaris moet voldoen. Zo valt te denken aan deskundi

gen voor arbeidszaken, marketing, financiën, onderzoek en andere disciplines. 

Een dergelijke profielschets moet worden voorgelegd aan de Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders en de Ondernemingsraad. De SER zou moeten 

adviseren of deze beide instellingen hier een advies- of een beslissingsrecht krij

gen. Het laatste heeft als voordeel dat werknemers en aandeelhouders gedwon

gen worden tot samenwerking en dat lijkt mij vooralsnog een goede zaak. 

Het grote voordeel van dit voorstel is dat de Raad van Commissarissen blijft 

bestaan uit onafhankelijke deskundigen, die op afstand staan van de Raad van 

Bestuur, de Ondernemingsraad en de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders. 

Indien eenmaal een dergelijke profielschets is vastgesteld zal het recht van 

beroep bij de Ondernemingskamer aan inhoud winnen. Nu is het zo dat aange

toond moet worden dat de voorgestelde kandidaat ongeschikt is. Dat is vrijwel 

onmogelijk. Bij een vastgestelde profielschets moet de Raad van Commissarissen 

aantonen dat een kandidaat daaraan voldoet. Draagt hij daartoe onvoldoende 

argumenten aan dan is een beroep op de rechter veel kansrijker. Een en ander 

laat geheel onverlet dat zowel aandeelhouders als Ondernemingsraad het recht 

van voordracht hebben. 

De door Breedveld, GroenLinks en D66 voorgestane tripartite samenstelling is 

voor het CDA niet acceptabel. Het bevordert het conflict tussen arbeid en kapi

taal in de Raad van Commissarissen. Dat brengt een verstarring in de besluitvor

ming met zich. Daar is niemand mee gediend en zeker de desbetreffende onder

neming niet. Bovendien staat die tripartite samenstelling op zeer gespannen 

voet met de voorgestane profielschets en het aanbevelingsrecht. Hoe zal het 

gaan met een potentiële commissaris die bijvoorbeeld arbeidszaken moet doen, 

voorgedragen wordt door de Ondernemingsraad doch door de aandeelhouders 

moet worden gekozen? Theoretisch kan dat maar in de praktijk zal dit alleen 

maar tot frustraties leiden. 

Een laatste argument tegen het voorstel van GroenLinks en D66 is dat de tripar

tite samenstelling zal gaan omslaan in een 50-50 procent Raad van 

Commissarissen. Immers het laatste eenderde deel, dat door coöptatie totstand

komt, zal door de leden die door de aandeelhouders en de Ondernemingsraad 

zijn verkozen op den duur keurig netjes worden verdeeld. Daarmee wordt de 

onafhankelijke positie van de Raad van Commissarissen geheel ondergraven en 

wordt het strijdmodel tussen kapitaal en arbeid bevorderd. 
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digheid van arbeid 

en kapitaal houdt 

evenzeer in dat 

exorbitante optiere-

gelingen voor 

bestuurders van 

ondernerningen 

verwerpelijk zijn. 

De bat over corporate governance 

In het vorige nummer van Christen-Democratische Verkenningen leverde dr. 

Ewald Engelen een interessante bijdrage aan de discussie over corporate govcnwn

ce'. lnteressant is dat hij het vraagstuk van zeggenschap en verantwoording bin

nen ondernemingen breder trok dan alleen de samenstelling van de Raad van 

Commissarissen bij structuurvennootschappen en de positie van de aandeelhou

ders. Hij betrekt er nadrukkelijk ook de participatie van de werknemer bij en de 

managementstijl van het bestuur van de onderneming. Zeggenscbap via 

Ondernemingsraden, financiele participatie van werknemers in de onderne

ming en verantwoordelijkbeid voor bet eigen werk behor·en een rol te spelen in 

bet debat over corporate governance. Als wij bet niet doen, zullen ontwikkelingen 

als schaarste op cle arbeidsmarkt, de versterkte positie van werknemers op de 

arbeidsmarkt en veranderingen door cle informatietechnologie deze onderwer

pen vanzelf op de agenda zetten. Juist met het oog hierop ziet het CDA bet 

komencle advies van de SER met zeer vee! belangstelling tegemoet. 

Een kernwoord in de hele discussie over corporate governance en zeggenschap is 

'evenwicbt'. Het evenwicbt tussen bevoegdheden en bet daarover verantwoor

ding afleggen, bet evenwicht tussen alle belanghebbenden en het evenwicht tus

sen democratisering en sla),'Vaardigbeid. Engelen spreekt van 'geen autoriteits

uitoefening zonder inspraak' maar ook van 'democratisering voor zover het 

bedrijfseconomisch verantwoord is'. Een redelijk genuanceerd uitgangspunt voor 

cle discussie! Een van zijn suggesties is ook om de vergadering van aandeelhou

ders om te vormen tot een heus ondernemingsparlement, die onder andere de 

helft van cle !eden van de Raad van Commissarissen moet kiezen. Op het punt 

van de samenstelling van de Raad ben ik reeds eerder ingegaan. Het CDA vindt 

dat deze volstrekt onafhankelijk moet zijn en blijven en wijst zijn voorstel op dit 

punt dus af. Vee! beter is het om de discussie aan te gaan over bet functioneren 

van cle raad. Ook de beoordeling van dit functioneren en de vraag \vie houdt 

toezicbt op bet toezicht' zijn relevante thema's, naast de positie van de 

Ondernemingsraad en participatie van werknemers in breder verband. 

lk beb mijn vragen bij de bevoegclheden van het ondernemingsparlement. Hoe 

verhoudt bet zich tot de Ondernemingsraad? En in hoeverre zal dit parlement 

het langere termijnbelang van de onderneming in het oog bouclen? 

Waarschijnlijk zullen cle institutionele beleggers dit nog we! doen. Kapitaal is 

erg vluchtig en voor een dee! gericht op korte termijnwinst. Het is een suggestie 
die mij minder aanspreekt. 

Verantwoordingsplicht en optieregelingen 

Het CDA hecht vee! waarde aan het SER-advies en zal dat naast het rapport van 
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~ '., Een onafhanke-

lijke positie van 

deze Raad, samenge-

steld op basis van 

de door het CDA 

voorgestelde pro

fielschets verdient 

vooralsnog de voor-

keur. Aan het 

inbouwen van con-

flictmodellen in 

deze Raad bestaat 

geen behoefte. 

de commissie-Peters leggen alvorens tot een definitief standpunt te komen. Wij 

denken echter dat de volgende zaken zeker geregeld moeten worden. 

Indien men uitgaat van de gelijkwaardigheid van arbeid en kapitaal zou het 

beter zijn eens te gaan nadenken over de verantwoordingsplicht over het gevoer

de beleid van de Raad van Commissarissen aan zowel de aandeelhouders als de 

Ondernemingsraad. Waarom alleen aan de aandeelhouders zoals thans het geval 

is? Gelijkwaardigheid van arbeid en kapitaal houdt evenzeer in dat exorbitante 

optieregelingen voor bestuurders van ondernemingen verwerpelijk zijn. 

Optieregelingen zijn niets meer dan een variant van winstdelingsregelingen. 

Gelijkheid van arbeid en kapitaal (en management) betekent dat de discussie 

ook moet gaan over de wijze waarop overwinsten verdeeld moeten worden. 

Aandeelhouders hebben recht op een rendement op hun vermogen dat zij in een 

onderneming steken. Overwinsten zijn niet het alleenrecht van leden van de 

Raad van Commissarissen. Die laatsten kunnen juist veel beter worden beloond 

met een vergoeding, die onafhankelijk is van de bedrijfsresultaten, zodat zij zich 

louter richten op de langere termijnperspectieven van de onderneming. Zou dat 

ook niet gelden voor de leden van de Raad van Bestuur? Dit zijn thema's die 

mijns inziens van veel grotere betekenis zijn dan zich eenzijdig uit te laten over 

de samenstelling van de Raad van Commissarissen zoals GroenLinks doet. Een 

onafhankelijke positie van deze Raad, samengesteld op basis van de door het 

CDA voorgestelde profielschets verdient vooralsnog de voorkeur. Aan het inbou

wen van conOictmodellen in deze Raad bestaat geen behoefte. Uitgaande van de 

gelijkwaardigheid van arbeid en kapitaal moet de discussie veel meer gaan over 

de verantwoordingsplicht en de bestemming van overwinsten. 

Prof dr. H. ele Haan is Tweede Kamerliel voor het CDA. 

Noten 

1. Zie Willem Breedveld, 'CDA verzaakt roeping', TroulV, 19 april 2000 

2. Drs. M . .lansen, CDV in gesprek over 'democratisering ondernemingen' 

met Ewalcl Engelen, Christen Democratische Vcrkenningt'n, mei 2000, p. :3-10. 

Zie ook: Ewald Engelen, 'Van aandeelhoudersvergadering naar onclerne

mingsparlement', Financieel Dagblad, 15 juni 2000. 

39 

> 

< 

o 

o 

" " 
" z 

z 
Cl 




