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FNV-voorzitter Lodewijk de Waal, D66-kamerlid Jan van Walsem en Constantijn 
Dolmans van de programmacommissie 'van D66 geven elk vanuit hun specifieke 
deskundigheid in kort bestek hun visie op het thema corporate governance. 
Meer openheid en fneer zeggenschap voor de werknemers en voor de consumenten 
is volgens hen in het belang van ondenlemingen. • 

Arbeid en l~apitaal 
/..oc!cll'ljk de Waal is voorzitter (Jan de FNV 

I
nde di. cussie over het toezicht op on
dernemingen, oftewel cOl'porate go
VCl11ance, kiest de Federatie Neder

landst, Vakbeweging (FNV) voor meer in
\·Ioc'd van alle slakeholders - dus iedereen 
die ('cn aande I levelt, in plaat van enkel 
de aandeelhouders, de shareholders. Na
tuurlijk moelen de kapitaalverschafTers 
cm re invloed hebben op wat er met hun bij
drage geb urt. Maar min tens zo belangrijk 
zijn de Il'\'eranciers van die andere onmis
b. r grondstof, arbeid, de kurk waar elke 
ondrrneming op drijft. En in een kennisin
tl'n iew :amenleving wordt dit belang 
. IIr('n nog maar groter. 

1',,1111' 1'/11 mi ('1-;, ,-" (' 1-1.'((';" 

D' afgelopen jaren h eft. de FNV voorstel
len gedaan om die invloed evenwichtiger I 
Illak n, BelangJijkste element dam;n is hel 
vernndl'l'en \'an de regels voor de benoe
Illin \'an de commissarissen. die toezicht 
hout/l·n op hl'l bestuur van hel bedrijf. Op 
dit moml'nt henoemen de commÎf;sarisi:ien 
zelf niruwr lcd n, volgens het systeem van 
woptnlie, In het voorstel van de FNV zou
dl'n zowrl de ondC'rneming Taad - arbeid -
al de <lunde lhoudersvergade!ing - kapi
taal· I' n ewn groot t/eel van dr raad van 
ommi ari~ .. en rccht:lreek .. moeten kun

n n benoeml'n , Een andrr deel blijft wge
zl'gd onafhankelijk, en wordt mede be
nO('md door beid· andere delen. 
Om h' \'oorkomen daL de raad ('c.>n ROOIt 

\ chlkahine[ wordt, zou Jl' dit kunnen com
bUll'T n ml't hl't 1}('~laande ,y:t('em van 
C Iplllil'; ondl'l1leming:raad en (lgemene 
\ 'rglldr!;ng vun aandrelhouders dragen 
nKlr, dc zittend(· commi. saris 'n benoe
mcm. Dl' 1000kom,tige wc·rknemers- en aan-

deelhouderscommissarissen zitten daar 
bovendien niet als rechtstreekse vertegen
wool'cliger van een specifieke gJ'oep, maar 
houden hun eigen verantwoordelijkheid. 
Wel mag je van ze verwachten dat ze - bin
nen het brede belang van continuïteit en 
bloei van de onderneming - een bijzonder 
oog zullen hebben voor positie en belangen 
van de werknemers of van de verschaffers 
van het ri icodragend kapitaal. Overigens 
beschikt FNV Formaat, het instituut voor 
scholing en advies voor ondernemingsra
den, al enkele jaren over een database van 
kandidaat-werknemerscommissarissen. 
Met dit voor ,tel denkt de FNV een breder 
maat chappelijk doel te dienen. Het geeft 
de aandeelhouders invloed, maar zet er 
tevens meer invloed voor werknemers 
tegenover. Natuurlijk, iedereen wil wel sla
pend rijk worden. Maar voor de continuïteit 
van een gJ'oot bedrijf is dal lang niet altijd 
de beste dlijfveer, De gerichtheid op maxi-

male rendementen op de korte termijn 
komt regelmatig in botsing met het 
Nederlandse model van arbeidsverhouclin
gen, met zijn nadruk op werkgelegenheid, 
verantwoorde loonontwikkeling en recht
vaardige inkomensverdeling. 
Met het voorstel om zowel aandeelhouders 
als ondernemingsraad commissarissen te 
laten benoemen, wordt eigenlijk de metho
de van het poldermodel toegepast op het 
niveau van de onderneming. De raad van 
commissarissen wordt een soort SER-in
het-klein, Ook in de Sociaal-Economische 
Raad is immers sprake van een breed 
samengesteld gJ'emium, dat zoekt naar 
gezamenlijkheid in soms tegenstrijdige 
belangen. Het is juist de kracht van ons zo 
geprezen model, dat die combinatie leidt tot 
venassende en creatieve oplossingen voor 
problemen, die elders als gevolg van het 
conflictmodel onder het tapijt worden 
gewerkt. • 

\\t-,'kgc'\("'S m()~j'll sd,ielj'll; De \Vaal k(>j'(11. 
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THEMA 

'Maak topsalarissen openbaar~ 
Constantijn Dolmans is lid van de pro
grammacommissie van D66 

D
e media-aandacht voor het onder
werp corporate governance is al
weer wat weggeëbd. Toen laatst 

iemand mij vroeg wat corporate governance 
nu precies inhoudt - domme vragen zijn 
altijd de beste - werd ik zelf ook weer even 
tot nadenken gedwongen. 
'De verantwoording van leidinggevenden 
jegens de kapitaalverschaffers.' Wat een be
perktheid. Zo veranderen we de wereld dus 
nooit! Het gaat om meer invloed op het be
drijfsleven door de bezittende klasse. Nu 
zijn we dat in Nederland inmiddels bijna al
lemaal: 'bezittende klasse'. Als je tenminste 
alle beleggingshypotheken en pensioenge
bouwen meetelt. Maar toch, behalve de 
have nots in onze samenleving zijn er nog 
wel meer redenen om te schrikken van de 
gedachte dat het management van ons be-

drijfsleven alleen maar verantwoording 
hoeft af te leggen aan aandeelhouders en 
banken. D66 heeft in haar vorige verkie
zingsprogramma dan ook de werknemers er 
met de haren bijgesleept. Een soort ver
schaffing van menselijk kapitaal? 
Geef het beestje een naampje. Waar het na
tuurlijk om gaat, is dat bedrijven zich rich
ten op hun maatschappelijke verantwoor
delijkheden. Dat betekent zuiver omgaan 
met de centjes van de aandeelhouders. Dat 
betekent het voorkomen van belangenver
strengeling, corruptie, machtsmisbruik 
(waaronder ongebreideld gebruik van op
ties) en vriendjespolitiek. Gelukkig is daar, 
zeker sinds het verschijnen van het rapport 
van de commissie-Peters meer aandacht 
voor gekomen. Maar het zou jammer zijn 
als het daarbij blijft. Dezelfde middelen die 
namelijk kunnen worden ingezet om de 
controle door aandeelhouders te vergroten, 
kunnen ook worden ingezet om de maat-

COl'pol'att> govcnUUlce: meel' macht aan de basis? 
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schappelijke verantwoordelijkheden, die 
een bedrijf heeft, beter voor het voetlicht te 
brengen. Het opnemen van een milieu
en/of mensenrechtenactivist in de Raad van 
Commissarissen van Shell zou de goede wil 
van deze onderneming op die gebieden ge
loofwaardiger, maar ook controleerbaarder 
maken. 

Zelfverrijking? 

Op zichzelf heb ik geen problemen met de 
levering van offshore-materieel door IHC in 
Birma of de aanwezigheid van Shell in 
Nigeria. Dichter bij huis heb ik geen proble
men met een loonstijging van acht procent 
bij de gezamenlijke Raden van Bestuur van 
de grote Nederlandse ondernemingen. Zo
lang dit alles maar open en transparant ge
beurt. Dat voorkomt oneigenlijke discussies 
met argumenten die oncontroleerbaar zijn. 
De discussie over de - vermeende? - loon
stijgingen van genoemde Nederlandse di
rectieleden is daar een goed voorbeeld van. 
De vakbonden roepen dat betreffende ma
nagers aan zelfverrijking doen. Werkge
versorganisaties komen met de grote con
currentie om topfunctionarissen op de prop
pen. Maar niemand weet wat er nu echt 
aan de hand is. Waarom niet gewoon de in
dividuele salarissen openbaar maken, 
waartoe minister Zalm in november vorig 
jaar al opriep? De directieleden die hiertoe 
niet bereid zijn hebben het meeste uit te leg
gen aan hun loonmatigende werknemers. 
Politiek is in de moderne netwerkrnaat
schappij gelukkig al meer dan Den Haag of 
Brussel. Het gaat erover hoe we met zijn 
allen onze samenleving vormgeven. Vanuit 
het bedrijfsleven betekent dit dat er meer 
moet gebeuren dan alleen maar verant
woording afleggen jegens kapitaalverschaf
fers. Openheid en rekenschap afleggen ten 
opzichte van alle belanghebbenden hoort 
daar ook bij. Sommige bedrijven beginnen 
in te zien dat dit op de lange termijn ook 
bedrijfsbelang is. De Body Shop heeft er in 
feite zelfs core business van gemaakt. Het 
kan zijn dat bedlijven hier op eigen kracht 
niet toe in staat zijn, bijvoorbeeld vanwege 
de angst voor concurrentievervalsing. Dan 
kan het opnemen van eisen met betrekking 
tot bijvoorbeeld sociale en milieurapporta· 
ges in de Europese jaarrekeningenrichtlijn 
een oplossing bieden . • 
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THEMA 

Maatschappelijk ondernemen 
.f(/II !'all Walsem is lid ('(til de 71i'(!/'de Ka
mer ('oor D66, Hij /zoudt zich onder meer 
bezig met econonllsrhe zallen, 

I s maab;chappelijk ondernemen een 
modegril of is het structureel en 
waardevol? Onmiskenbaar is het be

grip 'maatschappelijk ondernemen' een be
trekkelijk nieuw verschijnsel. Tol nu toe 
werd er zo ongeve r onder verslaan ('('n 
aantal llctivitl,jten die buiten de directe 
~fel'r van l'en bedrijf lagen en die zich hel 
h lp Iiden om 'chrijven al: 'vrijbIijvt'nd en 
charitatief, 
Toch dnngt zich hoc langer hoe meer het 
In', t'f op dal hrl fenomeen besli:t nil'l loutpr 
chantallCf is of filantropisch, maur dat 
mnalschappelijke belrokk(,lllwid van on
dl'1111'l11ingen bij hun omgeving ook tl'n goe
de koml uan de onderneming zelf, De ('en
ent winlig, tr eeuw zal nog m('er kriti 'ch!' en 
mondig<.> burger.' voortbrengen dun nu al 
het geval i . Werknemerl'l zullen naast een 
g(K'd . alm';s (Jok maab;chappeliJke erken
mng van de producten van hun Ilt'dlijfwil
Ic n 2i 'n en daarnaa,;l zullen consul11 nlen 
t(>ed~ nwer invlol'd krijgen op dr wijze van 

prooUl'eren en opereren vun ern onderne
ming, Bekend voorbeeld is nntuurlijk Shell 
Ol I de Brentspar, 

D6 dil'nt zich in te zl'lt('n - en dod dal ook 
- voor n wrdcre ontwikkl'ling van maat
rh lppelijk ondernemen, HlPrhij zal onder-
heid gl'maakt wurdl'n tu sen intt'rnalin

nal en lokal!' ondernemingen 
Zoal lilatsl'cn·tHri (jen;1 Yhema in zijn 
not vnn 16 april j.I. al aangaf, zullen dl' 
\\ ardc'n rn nurmen VlUl Ondl'!lWnll'n in in-

malionanI wrhand \'a tgel gd moeten 
word n. 'I'i. d('nken vuIL hit'rbij U/lil or 'ani-

til I dl' Internationall' rbcid orga-
ni tie (\'our wat betref1 nrI)('id. norml n), d 
Wer ld 11 nd I U'gullI atil vuor wat he
tr n mili 11 en nll'n enrt rh ten J, lIluar {Klk 
rn mI hi n \Vl'l nHdl1lkkelÏjker de Vere
ni d • 'uti 1 en dl' Orgu1lI ahc voor El'Onn
mI h lil nwerkl/lg en Ontwikhling, Er 
zou n I1ll'mational' gedrag ('odc nnlwik
kid moeten \\Brdl'n - I'n • 'cdrrInnd zou 
hi rh t initiatleftoc kunnrn lwmen - \\aar-

n mullin lional zich lOC' en, 

Ook voor Nederland zou zo'n gedragscode 
voor bedrijven een steun en stimulans kun
nen zijn. De conCrete invulling i niet een
voudig, maar de bereidheid van bedrijven, 
en zeker grote bedlijven, is hiervoor wel 
aanwezig. De D66-fractie pleit in dit ver
band ook voor een verslagleggings- C.q. rap
portageplicht in de jaarreklming. In het 
jaarverslag zou een apart hoofdsluk 'maat
schapprlijk ondernemen' opgenomen kun
nen worden. 

nen voor hun directe omge\;ng veel doen. 
Hel is meer en meer van belang dal werk
nemers tl'Ots zijn op hun bedrijf en er daar
om willen werken. Het (goede) imago van 
een bedrijf straalt ook af op zijn werkne
mers en zijn producten, die door (kritische) 
consumenten graag gekocht worden. Men 
kan gerust slellen dat het ook in het belang 
van de onderneming zclfi om te investeren 
in haar naaste omgeving. Het is eigenlijk 
een niruw soort public-relation 'beleid: men 

\\.'I'kllf'IlWI" hij PltiliJ" ~I'\I'II :u'Jr h'idilll! 111111 dl' Jlrl14Ju ... ic', 

lIil'l' ,,11/,111'11 ciC' IUlll~lp JI,·(){hll'ill'/o.(f'~C'\ 1'11' \ 1111 JlI'f'ldllllizl'lI IW'I,,'ul.I'II. 

De overheid h('eft e('n voorbeeldfunctie, 
Daal' waar zij (groollaandeelhouder IS, kan 
zij initiatieven ('n verantwoording \'ragen, 
zoals bijvoorbeeld hij dt' KPN, Bij aanbe~le
ding en hl'[ g '\'en van exporlvergunningen 
zou het g drng van ondernemingen mceg -
wogrn mogen worden door de o\'l'r!wid. Dit 
mag echt('r niet in bureaucratie ontaarden. 
Vlij willigt' mrdewerking zal ht'l he te re 'ul
Utat goven - en dan rover hrn Ik niet p : i
mi. ti~ch ge. lemd. 
(;elukkig houdt ook hl,t Europee~ Parle-
1ll('llt zich ],(,zlg met manu;chllppelijk on
dt'memen: 11(>1 h('[,(l du~ (>I'n breed podium. 

onder cheidt zich van de concurrentie; trekt 
makkelijker de gemotiveerdere werkne
mers aan; voorkomt verdere regelgeving 
door de overheid (bureaucratie). Kortom, 
l' 'n bpter imago bet('kent een grotere omzei 
en du . Ct'n bl'IPT n'!'ultaal. 

~Iaatschappelijk ondernemen moet ewn
wicht brengen tussen de traditionele clite
ria van ondernemen (winst) en maatschap
pelijke dOl'len l('J1pinde de relatie tussen 
bedrijf, klanten en werknemer: te verbete
ren. 
Er valt uiteraard nog heel wat te doen, 
malll' D66 gelooflerin en zal verdere iniha
ti(>\,en helpen ontwikkelen en zal hrt gt'
duchtegul'd vun maat chappelijk (jnd('rne-

Lokale en regionale ondl'rnemingen kun- men uitdragl'n, • 
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