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door mr. P. J. Verdam 

Mr. P. J. V erdam is Staatsraad in buitengewone dienst 
bij de Raad van State. Van 1970-1980 was hij com
missaris der Koningin in de provincie Utrecht. Daar
v66r was hij vanaf 1946 hoogleraar aan de juridische 
faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij 
was o.m. voorzitter van de Staatscommissie tot Her
ziening van het Ondernemingsrecht die in 1965 
rapport heeft uitgebracht. 

De raden van commtssartssen 
en de politiek 

Inleiding 

De medezeggenschap in onderneming en vennootschap heeft veel kanten. Een van 
de belangrijkste is zonder twijfel de invloed van de werkncmers via de onderne
mingsraden, die sinds de wet van 1979 een grote verzelfstandiging beleven. 

Minder opzienbarend, maar bepaald niet 
onbelangrijk is het recht van enquete, dat 
bij een wet van 1971 tot nieuw Ieven werd 
gebracht en ook aan de vakvereniging in 
handen werd gegeven. De fusie-gedrags
regels van de SER vormen een geheel 
eig.;:nstandig fenomeen: in goede samen
werking regelt hier de ondernemingswe
reld zonder hulp van de wet een moeilijke 
materie en dient daarmee stellig ook het 
belang der werknemers. Een beroepsrecht 
tegen handelingen van de ondernemings
leiding dient stellig hun belang. Maar ook 
een regeling als de wet op de jaarrekening 
is mede ontworpen met het oog op de be
langen van de werknemers, al gaat haar 
reikwijdte veel verder. Maar de spits van 
de medezeggenschap lijkt zich te richten 
op het instituut van de commissaris. Waar
om eigenlijk? 
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Geschiedenis 
Voor de tweede wereldoorlog is het vraag
stuk van de medezeggenschap weinig aan 
de orde geweest. Twee belangwekkende 
publikaties werden er aan gewijd. Een dui
delijk socialistische benadering gaf G. van 
den Bergh in zijn 'De medezeggenschap 
der arbeiders in de partikuliere onderne
ming' (1924). Van anti-revolutionaire zijde 
werd medezeggenschap sterk bepleit in 
het werk van P. S. Gerbrandy 'De strijd 
voor nieuwe maatschappijvormen' ( 1928). 
Sindsdien hoorde men er niet veel meer 
van. 
De toenadering die in de bezettingsjaren 
tussen zoveel mensen van verschillende 
rang, stand en overtuiging door nood en 
samenwerking tot stand kwam, heeft stel
lig haar invloed gehad op de na-oorlogse 
verhoudingen in het Nederlandse onder-
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neming~kven. De samenwerking tussen 
wcrkgcvcr~ en wcrkncmer~ k rceg op lan
Lklijk niveau direct na de bevrijding ge
~taltc in de Stidlling van de Arheid. die 
vaak ~tcrvend. dan weer kvcnd. hclang
rijkc conflicten dikwijl.-; wist dp tc lossen: 
ccn permancntc hreuk. die altijd uitkomt 
op ccn. De puhlickrechtelijkc bcdrijfsor
gani-.atic. nu stcrk naar de achtcrgrond 
\erhuisd. hcdl V<Hlral in de landhouw 
maar <Hlk op andere gchicden \·orm ge
gc\ en aan ecn nieuwc ~amenwerking van 
de partner~ in hct hed rijfslevcn. 
Wat aldus nwgclijk bkek op hct nationale 
vlak en op hct niveau van de hedrijfstak. 
waarom zou datzdfde gccn vorm kunnen 
krijgcn op hct vlak van de ondcrncming? 
Mecr hij de vak hcweging dan hij de poli
tickc partijcn ligt de oor~prong van clezc 
gedachtc. De discussie komt op gang. al 
overhecrst hij velc ondcrncmcrs de vrees 
dat de wcrknemer op de stoel van de on
dcrnemer wil gaan zittcn. Enkcle hclang
rijke rapporten. zo ecn studic van de CNV
commissie onder kiding van prof. mr. N. 
Okma en ccn hrcdc studie van de Wiarcli
Bcckmanstichting hrcngcn clan de com
missaris in het becld. Nogmaals, waarom 
juist hem? 

De Nederlandse commissaris 
De Nedcrlandsc commissaris heeft in het 
intcrnationalc vcnnootschapsland een 
cigcn positie. Engeland kent als vennoot
schapsbestuur een soort raad van beheer, 
waarvan de full-time !eden vcrgelijkbaar 
zijn met de directie bij ons; een afzondcrlij
kc raad van commissarissen is hen vrcemcl. 
Frankrijk kent wei commissarissen, maar 
hun functie is meer comptabel. meer op 
hct financicel-tcchnische. dan op hct alge
meen beleid gericht. Het systeem van de 
Bondsrepubliek staat ons het meest na. 
al hebben de banken daar van oudsher 
vee! groter zeggenschap via de raden van 
commissarissen. De geallieercle bezettings
macht voercle daar in de kolen- en staal
scctor de paritaire samenstelling van de 
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raden met een neutrale voorzitter in, ter
wijl in de overige raden de werknemers 
cen derde deel der zetds bezetten. 
De positic van de Ncderlandse commissa
ris is van oudsher die van toezichthoudend 
adviscur. Dit mag zo wei gezegcl worden, 
al zijn de verschillen tusscn de ene raad 
en de andere zowel qua omvang als qua 
fcitclijke invloed vaak heel groot. Com
mi~sari~scn zijn vaak vertrouwenslieden. 
hctzij van de Ieiding dcr onderncming. 
hctzij van de aandeclhouders of van de 
financiCie werclcl. wat dat ook moge zijn. 
Men vindt onder commissarissen vee! 
economen. managers en juristen, van wier 
algemeen en/ of vakkundig inzicht men 
voordeel meent te kunnen hebben: figuren 
uit het bankwezen (meestal de eigen bank
relatie) en anderen die geacht worden 
goed ingevoercl te zijn in contacten met 
hedrijfslcvcn of ovcrheid. 
Aldus traclen zij op als aclviseur van de 
dirccteurcn. hun handelen in grote lijnen 
hekijkcnd. doorsprekend en eventuccl be
kritiscrend. clit alles met ecn juriclisch be
perkte zeggenschap maar met cen feitelijk 
vaak belangrijke inbrcng. 

Spits dcr mcdczcggcnschap 
Wanneer in ons land de gedachte der me
dezeggenschap opkomt. richt zich deze 
voor wat de onderneming betreft op drie 
punten: op de inspraak van de werkne
mers via de ondernemingsraden, op de in
spraak via de samenstelling van de Ieiding, 
en merkwaarcligerwijs pas later op de 
verhouclingen in de onderneming via het 
werkoverleg. Hier gaat het aileen over de 
samenstelling van de Ieiding. 
Wat de Ieiding van de onderneming be
trcft. kreeg in ons land de gedachte van 
het arheiders-zelfhestuur naar J oegosla
visch patroon weinig voet aan de groncl. 
In socialistische kring vindt die gedachte 
stcllig sympathie: die sympathie leidt meer 
tot een mincler warme opstelling ten aan
zien van een inbreng in de leidende col
leges. dan tot een positieve propaganda 
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voor het zelfbestuur; vermoedelijk hangt 
dat systeem te nauw samen met een econo
misch stelsel, waarbij aile produktiemid
delen in handen van de staat zijn. 
De invloed op de samenstelling van de 
Ieiding had zich kunnen richten op directe 
zeggenschap bij de benoeming van de 
directie. Ook die gedachte komt men nau
welijks tegen. Ongetwijfeld wil men ter
zake invloed, maar vrijwel aile denkbeel
den werken dat uit in een indirecte vorm: 
via ondernemingsraad en via raad van 
commissarissen. V erkiezing van een direc
teur via algemene verkiezingen wordt niet 
bepleit. 
De zaken zo staande, lijken de raden van 
commissarissen dan het meest geschikt 
om ook aan de invloed der werknemers 
gestalte te geven. De eerder wel minder 
vriendelijk aangekeken commissarissen 
moeten dan een minder vrijblijvend colle
ge zijn. In de raden moet de invloed der 
werknemers meer kunnen spelen en aan
deelhouders moeten dan bevoegdheden 
aan die raden afstaan, met name de be
noeming der directie: zo wordt de raad 
van commissarissen de spits der mede
zeggenschap. 

Naar concretisering 
De in 1960 ingestelde commissie-Verdam 
gaf aan deze gedachte vorm. Zij formu
leerde een wetsontwerp tot wijziging van 
de structuur der naamloze vennootschap. 
In de commissie zelf vond dit voorstel 
slechts een zeer krappe meerderheid; het 
werd na publikatie in begin 1965 van veel 
kanten sterk aangevochten. 
Zakelijk behelsde het voorstel het volgen
de: 

a. voor grote vennootschappen wordt een 
raad van commissarissen verplicht ge
steld; 

b. deze raad van commissarissen krijgt di
verse bevoegdheden, waaronder in elk 
geval de benoeming van de directie, die 
dus aan de aandeelhoudersvergadering 
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ontnomen wordt; 

c. de werknemers mogen tenminste twee 
leden van de raad van commissarissen be
noemen ingeval deze vijf of meer leden 
telt. 

De motivering was de volgende: 
De interne verhoudingen in de onderne
ming zijn sterk gewijzigd. Arbeid werd 
veel meer gedifferentieerd en eist van veel 
personeelsleden speciale kundigheid en 
mede-verantwoordelijkheid, waartoe toe
genomen scholing en algemene ontwikke
ling hen in staat stellen. Aan de werkne
mer komt als mede-werker meer erken
ning toe. De wet van 1928 heeft, naar de 
opvatting van die tijd, aile accent bij de 
aandeelhouders gelegd, maar de moderne 
tijd kent minder bemoeienis van aandeel
houders, meer autonome Ieiding en meer 
bewuste werknemers. Wil een onderne
ming het vertrouwen winnen van degenen 
die direct bij haar betrokken zijn, dan is 
een gelijkberechtiging van de werknemers 
in de vennootschapsstructuur vereist. 

Discussie 
Dit voorstel werd met name in onderne
merskringen scherp bestreden. Men was, 
en niet geheel ten onrechte, beducht voor 
zgn. belangencommissarissen, terwijl juist 
het streven was de raden vrij te houden 
van typische belangen-verdediging; inder
daad telden vele raden onder hun leden 
veel deskundig objectieve leden, en kon 
men voor het vele werk van zulke raden 
aile respect hebben; ook de vertegenwoor
digers van banken traden, hoe moeilijk dit 
tegenwoordig geloofwaardig lijkt, meer 
op als algemene raadgever dan als verte
genwoordiger van de kredietgever. 
De politieke programma's voor de verkie
zingen van 1967, in verband met de ver
vroegde verkiezingen inderhaast in elkaar 
gezet, schonken aan de ontwikkelingen een 
positieve aandacht. De KVP liet natuur
lijk de bezitsvorming vooropgaan, besprak 
verder enige andere punten van onderne-
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ming~rccht. en stddc vcrder: 'Ter bevor
dering van ccn gczonde male van mcde
hcslisscn 1al vonrts ten z.:.:rstc moekn 
wonkn gctradll tc komen tot de reali~e
ring van de rn"gelijkhcdcn waarhij nnk 
de w.:rknem.:r~ bet rnk ken worden hij de 
~arncn,telling \an de raad van cnrnrni~~a
ris~L'Il. Dit1al nwckn gcschicden op een 
/tldanigc wij1c. dat door de raad \·an com
mi.,~aris~L·n hct ondern.:ming~hclang als 
gL'hccl op .:en cv.:nwiL·htigc wijze kan wor
den hL·handdd'. 
Hct prngramma van de Anti-Rcvolutio
nairc Partij ~tclt op hct vochpoor van het 
Christclijk Natinnaal Vakvcrhond de ge
dachtc van ccn ondcrncmingsvergadcring. 
waarin de ondcrncming~raad participccrt. 
Voorts mod hcvorderd worden de invlocd 
van de wcrkncmcrs op hct hdcid. hij de 
grot.: ondcrncming.:n te verw.:rkelijken 
'door verkiczing van cen dec! van de com
missarissen door hct personccl of op ecn 
andere wijze. wclke aan de hiervoor hc
dodde gedachte recht doet'. Het zou de 
ARP nict geweest zijn, als er nict aan was 
tnegevoegd: 'Het gezag van de Ieiding der 
onderneming mag daarhij nict worden 
aangetast'. 
Het programma van de PvdA van 1967 
verlangt de verkiezing van arbeiderscom
missarissen en stclt zich dus duidelijk op 
dezelfde lijn. 

Wat de vakheweging aangaat. het CNV 
hecft zich. men mag wei zeggen: van ouds
her. gesteld op het stand punt van de mede
verantwoordelijkheid van de werknemer; 
zie hijv. het sociaal-politiek program van 
1959: 'De wetgeving inzake de rechtsvorm 
van de onderncming worde zodanig her
zicn. dat de arbeid - als onmishare en 
volwaardige factor in het produkticproces 
-de plaats verkrijgt, wclke met zijn be
tekenis en verantwoorclelijkheid in over
ecnstemming is'. Het NVV en in iets min
dere mate het NKV. heeft steeds ietwat 
wantrouwcncl gestaan tegenovcr dcelne
ming in de organen van nrganisaties. die 
zij in wezen bcschouwcn als tc zijn van ecn 
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Significant is nog het rapport van de 
'Grnep van Achttien', het in 1967 door 
ARP. CHU en KVP in het Ieven geroepen 
contactcomik clat de aanzet hecft gege
ven tot de oprichting van het CDA In het 
rapport van juni 1969 over 'De herziening 
van de ondcrnemingsstructuur' spreekt 
de groep zich duidelijk uit voor vergro
ting van de wcrknemersinvloed op de sa
menstclling van de raden van commissa
rissen met de conclusie 'dat een aantal 
plaatsen in de r.v.c. dat op redelijke wijze 
uitdrukking geeft aan de grote betekenis 
van de factor arbeid in de onderneming, 
toekomt aan personen, rechtstreeks door 
de werknemers of de ondernemingsraad 
gekozen', terwijl ruimte gelaten wordt 
voor andere regelingen 'welke op andere 
wijze aan de factor arbeid een overeen
komstige invloed op strategic en toezicht 
waarborgen ... mits in overeenstemming 
met de ondernemingsraad'. 
Vrij brede instemming dus met de gedach
te als zodanig: terughoudendheid ten aan
zien van een gctalsmatige opstelling. 

Het SER-advies van 1969 en de wet van 
1971 
Aan de SER komt de eer toe in deze zaak 
een oplossing te hebben aangedragen, die 
voor werknemers en werkgevers aanvaard
baar was, en dat is geen gemakkelijke 
zaak. 
Het zou te vcr gaan de hele geschiedenis 
van het beraad in de SER -commissie en 
de voltallige SER-vergadering te bcschrij
ven: dat is op een boeiende wijze gebeurd 
door prof. mr. G. H. A Schut in de bundel 
'Uit het recht' (1971 ). Voor de vcrgadering 
was de stand van zaken deze dat de werk
gcvers bleken niet afwijzend te staan ten 
aanzien van een invloed van de werkne
mcrs op de samenstelling van de r.v.c.; 
zij waren bereicl de aanbevelingen aan de 
aandcclhoudersvergadering eerst ter be
spreking voor te lei!gen aan de onderne-
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mingsraad. De werknemers bleken niet te 
hechten aan de rechtstreekse verkiezing 
van bepaalde !eden door de werknemers, 
en dachten aan benoeming door een soort 
samengestelde vergadering, waarvan aan
deelhouders en werknemers deel zouden 
uitmaken. 
De SER werd het eenstemmig eens over 
een regeling, waarbij nieuwe leden van de 
r.v.c. zouden worden benoemd door die 
raad zelf, waarbij zowel aandeelhouders
vergadering als ondernemingsraad een 
niet-bindend recht van aanbeveling zou
den hebben, terwijl beide ook een soort 
recht van veto zouden krijgen, afgerond 
met een beroep op de SER. 
In 1970 diende de regering een wetsvoor
stel in, dat deze gedachte overnam. Minis
ter Polak (VVD) verdedigde het; de PvdA 
stemde tegen. Dit kon de aanvaarding niet 
tegenhouden. 
De politieke programma's voor de verkie
zingen van 1971 zijn op dit punt weinig 
interessant. De zaak was in feite al beslist. 
Het werd de wet van 6 mei 1971. 

Evaluatie 
Eigenlijk is deze regeling nog te korte tijd 
in werking om al nauwkeurig aan te kun
nen duiden of zij goed functioneert. 
De regeling begon met het grote pluspunt 
dat zij berustte op overeenstemming tus
sen werkgevers en werknemers. V erder is 
een van de eerste dingen die opvalt, dat de 
regeling zeer ver gaat, namelijk door aan 
de werknemers inspraak te geven bij alle 
commissaris-benoemingen. Wei kleeft aan 
de regeling de schoonheidsfout, dat de 
benoemingen plaatsvinden door cooptatie. 
Wanneer men al gevreesd had dat de werk
nemers, onder aandrang van hun vakver
eniging, geprobeerd zouden hebben menig 
commissaris bij zijn periodieke aftreding 
te wippen, dan is die vrees niet bewaar
heid. 
De mede-verantwoordelijkheid voor de 
verkiezing van alle commissarissen blijkt 
wei moeilijk te verwerken te zijn. Van de 
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voor herbenoeming voorgedragen kandi
daten weet de ondernemingsraad vaak 
weinig af; men verbindt daaraan dan wel 
de eis van open baarheid der commissaris
sen-vergaderingen, teneinde voor die keuze 
beter gelnformeerd te zijn. Dit typeert dat 
het verschil tussen een rechtstreekse ver
kiezing en de marginale toetsing in een 
veto-recht niet goed overkomt. Beter is 
dat het geval wanneer, zoals ook wel ge
beurt, afspraken worden gemaakt over een 
verdeling van de zetels naar de mate waar
in in overleg meer met de wensen van on
dernemingsraad dan wei aandeelhouders 
zal worden gerekend. Maar die meer recht
streekse band was juist niet de bedoeling 
van de regeling zoals de SER die uitdacht. 
Zoals de zaken nu lijken te staan, kan men 
zeggen dat van de regeling geen misbruik 
is gemaakt, maar dat van de zijde der 
werknemers de regeling ook niet zo is be
nut als mogelijk zou zijn geweest binnen 
de grenzen der redelijkheid. 
Wanneer de regeling aan velen toch niet 
gebracht heeft wat men er van verwachtte, 
dan is dat mede het gevolg van de over
spannen verwachtingen die men vaak heeft 
ten aanzien van de macht en mogelijkhe
den van commissarissen, hetgeen te meer 
opvalt in een teruglopende conjunctuur. 

Onderneming en maatschappij 
Dat er direct na het totstandkomen van 
de regeling voor enige tijd rust in vennoot
schapsland zou komen- het is niet ge
beurd. 
Achteraf gezien kon men ook niet anders 
verwachten. Reeds toen de regeling nog 
in de maak was, traden er al allerlei ver
schijnselen op, die men nog niet verwer
ken kon, maar die toch hun invloed op het 
functioneren van de onderneming in het 
gehele maatschappelijk bestel zouden 
hebben. Ik noem enkele punten. 
Daarbij valt dan te denken aan enige ge
heel onverwachte sluitingen in het begin 
der 60-er jaren. Spoedig daarna kwam de 
vloedgolf der fusies. Enkele overplaat-
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~in~l'll naar hd buiknland gav~n d~ nodi
g~ bcm~ring. Bij v~d k l~incr~ nndcrnc
mingcn w~nl d~ b.v. d~ ni~uw~ r~chtsvorm. 
di~ hd b~cld naar buill'n hclangrijk vcr
andcrd~. 

I ntu~scn had vonr~tl d~ indu~triel~ ond~r
ncming hclangrijk aan fl<lfllllaritcit ing~
bod. Dat 11l<l~'>t <hlk w~l, want wclvaart 
en autumati-.cring warcn cr de nnrzaak 
van gcwcc-.t da t ecn helangrijk gcringer 
pcrL'L'ntagc van de wcrkncrners zijn werk 
\ond in de indu~tric: wat ver af '>laat. lijkt 
rninder nodig. Het vc~l grot~r b~slag van 
d~ dicn~tvcrlcnend~ s~ctor werkte de op
vatting in d~ hand dat economische groei 
taho~ is ~n dat doet d~ populariteit van de 
ond~rn~ming niet stijgen. 
Dan kwam hct mnm~nt dat economische 
gro~i niet slechts tabo~ was. maar weg
hl~cf. plaatsmaakt~ voor ~conomische 
achteruitgang. 
Dan komt de w~rkgeleg~nheid in het ge
ding ~n veel vcrhouding~n komen ine~ns 
in e~n ander Iicht te staan. Met name de 
verhouding van de staat tot de onderne
ming. Wanne~r moe! de staat bijspringen? 
Wnrdt de staat in het financieel-econo
mische kracht~nvcld getrokkcn op het mo
ment dat dat maatschappelijk verantwoord 
is. of bij wijze van zet in het zwarte-picten
spcl? En dan komt de vraag of de werk
gcl~g~nheid prevaleert ook als het bedrijf 
in kwestie op langere duur niet te redden 
lijk t. 
Het is niet ten onrechte de ongerustheid 
~n ontevredcnheid over de gang van zaken 
in neergaande conjunctuur die zich ont
laadt. en dat ni~t altijd terecht. op de 
hoofden van directeurcn en commissaris
s~n. en de houding van de werknemers 
teg~nover de organ~n der onderneming 
verscherpt. Zo komt de SER-regeling van 
1971 weer op de belling. 

Uitwaaicring en vcrdieping van de in
spraak 
Bij het begin van de discussies over mede
zcggcnschap had men vee! moeitc met de 
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fundering van die gcdachte: Vloeide zij 
voort uit d~ idee. dat de onderneming een 
gcmc~nschap was? Is de onderneming wei 
ccn gcmccnschap? Of was bet een ver
lang~n naar macht. of de gedachte dat 
mach! gcspr~id moet worden? Vanuit 
christclijkc kring wcrd stcrk de nadruk ge
lcgd op de mcdc-verantwoordelijkheid. 
Maar wat hicld die in') Is vcrantwoorde
lijkh~id dan nict hcpcrkt tot eigen taak op 
~igcn plaats? 
In de 60-er jarcn waaierdc de idee van me
dczcggenschap, nu onder de naam demo
cratisering. naar internationaal patroon 
uit over de universiteiten en hogescholen; 
dit leiddc tot de Wet Universitaire Be
stuurshervorming, die aan studenten en 
personeel medczeggenschap gaf met gelijk
tijdige vcrsterking van de topstructuur. 
Uit de 70-er jaren datecrt bet rapport van 
de commissie-Van dcr Burg (1975) dat 
mcdczcggenschap bepleit in de brede kring 
van gcsu hsidieerde verenigingen en stich
tingcn. Uiteraard bascren deze nieuwe 
vormen zich op een breder fundament dan 
aangedragen kon worden bij de pionieren
de plannen over medezcggenschap in de 
ondcrneming. Velerlei rapporten uit veler
lci hock bcstudeerden de inspraak. Vak
organisaties van wcrknemers en werkge
vers waren haast in continu-arbeid bezig; 
de politieke studie-stichtingen lieten zich 
allerminst onbetuigd; daar voegden zich 
later de maatschappelijke hulpinstellingen, 
ziekenhuizen en schoolorganisaties bij. 
Van a] deze studies noem ik hier speciaal 
het CDA-rapport Gespreide Verantwoor
delijkheid (commissie-Steenkamp 1978), 
omdat dat rapport wei het diepst op de 
vragen ingaat. 

'Gesprcide V crantwoordelijkheid' 
Dit rapport (men bedenke dat het geschre
ven werd in de tijd toen er althans nog van 
enige economische groei sprake was) stelt 
in samenvatting het probleem als volgt: 
De gangbare trend binnen onze economi
sche orde is. dat de overheid een toene-



SOCIAAL-ECONOMISCH 

mende eindverantwoordelijkheid krijgt op
gedrongen in steeds meer vitale sociaal
economische kwesties. Dit leidt tot een 
welhaast geheel centraal geleide economi
sche bedrijvigheid bij investeringsbeslis
singen, inkomensverdeling en inkomens
bestedingen. Een dergelijke ontwikkeling 
staat haaks op wat in het CDA wordt 
voorgestaan terzake van het spreiden van 
verantwoordelijkheden. Dit stelt de econo
mische orde in zichzelf ter discussie. Deze 
ontwikkeling moet worden omgebogen 
naar een hergroepering van verantwoor
delijkheden waarbij o.m. voor onderne
mingen op het micro-niveau nieuwe be
leidsruimte moet worden gecreeerd voor 
het aanpakken van de sociaal-economische 
vraagstukken. Dit vraagt een structuur
scheppend en structuurhervormend op
treden van de overheid. 
Ret gaat dan om een structuur voor onze 
economische bedrijvigheid waarin onver
wachte ontwikkelingen verantwoord kun
nen worden opgevangen. Te veel planning 
beperkt het improvisatievermogen en on
derschat de mondigheid van mensen. Wij 
moeten in een structuurbeleid verantwoor
delijkheden vastleggen, waarin de nieuwe 
uitdagingen verantwoord kunnen worden 
opgevangen. 

Verantwoordelijkheid is een wezensken
merk van de naar het beeld van God ge
schapen mens. Er moet ruimte komen voor 
die verantwoordelijkheid, niet als een be
voegdheid tot beslissen zonder meer, maar 
met orientatie van de besluitvorming op 
rentmeesterschap en solidariteit. 
De aspiraties van de samenleving zijn nog 
te veel afgestemd op de economische groei 
der 60-er jaren. Dit roept allerlei afwe
gingsvragen op. Vroeger konden allerlei 
wensen tegelijk worden vervuld; nu moet 
er gekozen worden. Wij kiezen heel be
wust niet voor het op macro-economisch 
niveau overbrengen van de vele afwegings
beslissingen rond vrije tijd, werkgelegen
heid, inkomenspolitiek; wij gaan juist de 
andere kant op: op een zo htag mogelijk 
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niveau de verantwoordelijkheden leggen 
binnen de grenzen van goede coordinatie 
op meso- en centraal niveau 
Wetend dat op het niveau van de indivi
duele onderneming niet alles te bereiken 
valt bepleit het rapport voor de onderne
ming: 

- verdere uitbreiding van de bevoegdheid 
van commissarissen, die dan elk wezen
lijk belangrijk besluit zullen moeten goed· 
keuren; 

- daarbij wel de mogelijkheid van dele
gatie in overleg met ondernemingsraad en 
aandeelhouderscommissie, naar de direc
tie; 

- invoering van een meerjarenplan, goed 
te keuren door commissarissen; 
- invoering van verschillend stemrecht 
voor beleggingsaandeelhouders, resp. in
vesteringsaandeelhouders; 

- vervanging van de tegenwoordige coop· 
tatie-verkiezing van commissarissen door 
rechtstreekse verkiezing: een derde deel 
door aandeelhouders, een derde deel door 
werknemers en een derde deel door de 
aldus gekozenen. 

Ret dunkt mij dat deze gedachten alles
zins aansluiten bij de tendensen van ont· 
wikkeling, die wij binnen de onderneming 
waarnemen. 

Veranderingstendensen binnen bet onder
nemingsbestel 
Ook binnen de ondernemingswereld heeft 
zich de laatste jaren menige verandering 
voltrokken. 
Zo is de verhouding tot de aandeelhouders 
veranderd. De wet van 1971 heeft hen een 
belangrijk stuk zeggenschap ontnomen: 
de directie wordt niet meer door de aan
deelhouders benoemd; de jaarrekening 
wordt niet meer door hen vastgesteld (wei 
de winstverdeling); op die beide punten 
heeft de aandeelhoudersvergadering nu 
dezelfde bevoegdheid als de ondernemings
raad. Deze verminderde zeggenschap is 
niet geschikt om de betrokkenheid der 
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aandeellwuders te doen toenemen. Een 
aanded wonlt meer een hekggin!,!sartikd. 
al hlijft dat helangrijk van de ohligatie 
verschillen. Maar de vraag wordt wei of 
hct echtc risico-dragend kapitaal. met 
name de principil'k ime'>teerder. zich nog 
wd primair in het aamkd va..,tlegt. of mo
gelijk andere wegen wekt. 
M( 1edcrmaa hL·happijen. n 111cern -verhou
dingen. samcmlerking.'>\'(lflllen van velcr
k·i aard worden '>leeds mecr gehruikt voor 
imc ... tcringen. met allcrlei \OorlL'n variaties 
1 an heperking en spreiding van risico. 
Meer en meer vindt een scheiding plaats 
tmsen de 11.v .. die de dure machines in 
eigendom hedt. de onderneming. die de 
halffahrikaten heheert. en de maatschappij 
die de eigenlijke verwerking vcrzorgt; ka
pitaal en arheid !open uiteen. 
De zekerheid. die financiers vragen. lcgt 
vaak in fcitc ecn heslag op de gehouwcn 
en machines. waardoor de marges voor 
initiatieven soms uitcrmatc worden bc
perkt. om te zwijgen van het wettelijk be
slag. dat hijv. in de vorm van faillissement 
opdoemt en waartegen wcinig uit tc rich
ten valt. Overigens rijst de vraag of de 
Faillissementswet nict ecns op de hclling 
moct. Maar dat zou bier tc vcr voeren. 
Ook gaat hct het kadcr van dit artikel tc 
huitcn de vraag tc bcsprcken of in onzc 
huidige samenleving de kansen voor on
dernemingsdurf nict meer liggen in de 
kleinerc tot middclgroottc uitgroeiendc 
onderneming dan hij de giganten, die 
moral als zij sncl zijn uitgcschoten. steeds 
meer last krijgcn van de problcmen van de 
grote organisatie. 

Nu onze samenlcving dichtcr komt bij de 
post-industriele maatschappij (naar de 
definitic van Den Uyl ecn samenlcving. 
waarin mccr dan de helft van de werkge
legenheid gcvonden wordt bij de overhcid 
of de scmi-collecticvc sector). wordt bij 
wijzc van spreken op vcrschillcnd gcbicd 
de onderncming trendvolgcr in plaats van 
trendsetter. Bij wijzc van spreken. maar 
vee! praten is een van die trendvcrschijn-

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 11/81 

563 

selen. De behoefte aan gesprek neemt eer
der af dan toe. maar dat heeft wei invloed 
op de prnduktiviteit. want tijd is geld. 
Dat moct ook hij erkennen die van mening 
is dat zonder inspraak de schade morecl 
en ecnnomisch groot zou zijn. 
Medezeggenschap vanuit verantwoorde
lijkheid kan dat beter in de hand houden 
dan medezeggcnschap vanuit de machts
idee. Albeda's gedachte de commissarissen 
nnk uit de eigen werknemers te recruteren 
- ik onderschat de bezwaren niet- speelt 
duidelijk op de eerste gedachte in. Niet 
de macht maar de volwaardige betrokken
heid laat de beste ruimte voor de produk
tiviteit die zelfs de post-industriele samen
leving nodig heeft. 
Macht stclt altijd teleur. In tijden van 
hoogconjunctuur hehben commissarissen 
ved minder te vertellen dan men vaak 
denkt; pas de medezeggenschap gaf hun 
wat meer macht; de feitelijke macht ligt 
bij de directie. Zij maakt plannen; zij 
denkt projecten uit en werkt die uit. 
Commissarisssen kunnen afhouden of sti
muleren. kritiseren of mogelijk wat aan
vullen; alternatieven aandragen is een 
fictie. Tegenslag en neergaande conjunc
tuur zijn in zichzelf machten die het kun
nen van commissarissen ver tc hoven 
gaan. Is het cenmaal zovcr dat de staat 
moct hijspringen. dan gccf ik zclfs in Ne
derland niet vcclmecr voor de invloed van 
commissarissen en mcdezeggenschap. 

Slot 
AI dczc ontwikkelingen vragen van de 
commissaris van dezc tijd vooral drie 
dingcn: 

I c. dat hij oog hecft voor een aantal aspec
tcn (nicmand hchecrst alles) van dczc ont
wikkclingcn op het economisch, sociaal 
en organisatorisch gebicd. Dit vraagt een 
sprciding van kcnnis en achtcrgrond van 
de commissarissen. 

2c. dat commissarissen de grotc lijn in het 
oog houden en de Ieiding niet met details 
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hinderen. Natuurlijk kunnen slechts zeer 
weinigen de grote lijn pakken zonder zich 
eerst door de details heengeworsteld te 
hebben, maar met dat worstelen hoeft men 
anderen niet lastig te vallen. 

3e. dat commissarissen zich richten op het 
belang van de onderneming en de direct 
bij die onderneming betrokkenen. Wereld
politiek behoeft men in een r.v.c. niet te 
bedrijven. Wei zijn ook raden van commis
sarissen raderen in het geheel van het na
tionaal sociaal-economisch gebeuren, 
maar voor nationale politick dienen die 
raden niet, al zal ieder lid zich mede Iaten 
leiden door zijn inzichten op breder vlak. 

Het CDA-program speelt op deze ontwik
keling goed in met het verlangen de raden 
van commissarissen tripartiet samen te 
stellen. Het PvdA-program verlangt dat 
de werknemers evenveel commissarissen 
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kunnen kiezen als de aandeelhouders, en 
is dus minder duidelijk. Minder dan een 
derde zal wel niet de bedoeling zijn en half 
om half legt meer accent op macht dan 
op volwaardige betrokkenheid. 
Het VVD-program bepleit handhaving 
van de regeling van 1971 en verzet zich 
tegen belangenvertegenwoordiging, maar 
het is wat laat dit pas op te werpen als er 
werknemersbelangen in het spel zijn. 
De tripartiet samengestelde raad van com
missarissen zal doelmatig kunnen functio
neren in de onderneming van vandaag, te 
mecr wanneer hun lcden de kritische en 
stimulerende functie van de raad beide 
zullen waarmaken. 


