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Overpeinzingen van 
een toegewijd 
Europeaan 

Jeroen BuJt besprcekt: 

Helmut Schmidt, Die Selbstbehauptuna 

Europas. PerspekLiven for das 21. 

Jahrhundert, Stuttgart: Deutsche Verlag

Anstalt, 2 ooo 

Hij is de tachtig reeds ruimschoots 
gepasseerd, maar Helmut 
Schmidt blijft volhardend door
werken aan nieuwe boeken en ar
tikelen. De alom gerespecteerde 
(West-)Duitse oud-kanselier en 
mede-uitgever van het in intellec
tuele kringen geadoreerde week
blad Die Zeit laat nog immer zijn 
Iicht schijnen over de meest uit
eenlopende thema's. En gelukkig 
maar, want Schmidt heeft in het 
vorige decennium een aantal zeer 
lezenswaardige boeken geschre
ven, die stuk voor stuk getuigen 
van een scherp inzicht in politieke, 
econornische en maatschappelijke 
vraagstukken. De meeste heden
daagse bewindslieden in Europa 
Jospin, Fischer, Verhofstadt en 
Havel wellicht uitgezonderd -
blinken nu niet bepaald uit in in
tellectuele diepgang en kunnen 
derhalve een voorbeeld nemen 
aan de oude meester. 

In zijn werken Handeln Jrir Deut
schland ( 199 3) en Das jahr der Ent
scheiduna ( 1 994) analyseerde 
Schmidt voornamelijk de binnen
landspolitieke problemen, waar
mee het herenigde Duitsland te 
kampen had en schuwde daarbij 
felle kritiek op zijn opvolger Hel
mut Kohl niet. Zo verweet hij de 
regering-Kohl, niet ten onrechte, 
kardinale fouten te hebben ge
maakt met betrekking tot de eco-

nomische wederopbouw van de 
ex-DDR (of Gerhard Schroder 
meer dynamiek aan de dag legt, 
mag overigens worden betwij
feld). Later legde de oud-kanselier 
zich toe op zware, doch gewich
tige onderwerpen als publieke 
moraal (Atif der Suche nach einer 
ijfentlichen Moral, 1998) en globa
lisering (Globalisieruna, 1998). 

Eind vorig jaar verscheen 
Schmidts meest recente boek, Die 
Selbstbehauptuna Europas. Ditmaal 
staan de machtsverhoudingen in 
de mondiale arena en de uitdagin
gen en gevaren, waarmee Europa 
te maken zal krijgen, centraal. 
Deze wereldwijde dreigingen 
kunnen volgens Schmidt grofweg 
in drie categorieen worden ver
deeld: 

1. De vernietiging van natuur 
en (leef)milieu plus de sociale 
implicaties daarvan. Klimaat
verandering en de explosieve 
bevol!Gngsgroei in de Derde 
Wereld zullen lei den tot groot
schalige migratiestromen en 
voortschrijdende urbanisatie . 
2. Nieuwe oorlogen en regio
nale spanningen en daarmee 
nauw samenhangend de proli
feratie van A sc-wapens en een 
sterke opvoering der conven
tionele bewapening. Religieus 
fundamentalisme, etnische 
spanningen en overbevolking 
zullen de belangrijkste grond
slagen vormen voor dergelijke 
conflicten. 
3. Technologische en econo
mische globalisering, mogelijk 
resulterend in een nietsont
ziend Raubtierkapitalismus. Hoe
wei het proces van globalisering 
zeker kansen biedt, draagt het 
ook grate risico's in zich, bijv. 
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de distributie van wapentech
nologie en de verspreiding van 
kwaadaardige computervirus
sen. De concurrentie tussen de 
Westerse Ianden zal verhevi
gen, terwijl de groei van specu
laticstromen en de machtsposi
tie van multinationals en inves
teringsbankcn (die hun invloed 
aan de aandelenmanie dank n) 
de invloed van de politick op de 
internationale economic zullen 
ondergraven, de verzorgings
staat zullen aantasten en moge
lijk anti-kapitalistische en fun 
damentalistische krachten in de 
samenleving zullen oproepen. 

Op het eerste punt valt niet vee! 
aan te merken. De analyse roept 
herinneringen op aan de strekking 
van het hoek Labiele vrede van Joris 
Voorhoeve, waarin deze uitvoerig 

• aandacht besteedt aan de gevaren, 
waarmee de mensheid zal worden 
geconfronteerd. Maar is Voor
hoeve een overtuigd voorstander 
van het beginsel van humanitaire 
interventie, Schmidt toont zich 
daar in zijn jongste boekwerk juist 
uiterst sceptisch over. Zo be
schouwt hij de N AVO-operatic 
tegen Joegoslavie in 1999 als een 
schandelijke inbreuk op het v N
charta en een schending van dena
tionale soevereiniteit van dit land. 
Het uiteindelijke zwichten van 
Milo evic was volgens hem toeval 
en hing waarschijnlijk samen met 
Russische druk achter de scher
men . Tcvens is hij uitgesproken 
somber over de toekomst van Bos
nie: ofwel de vredesmacht aldaar 
zal tot het einde der tijden aanwe
zig moeten blijven ter verillcatie 
van de naleving van het Dayton
accoord uit 1995, ofwel sepera
tisme en bet botvieren van haat-
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en wraakgevoelens zullen we
derom aan de orde van de dag zijn. 
In Kosovo is nu ook een Westers 
protectoraat ingericht, maar der
gelijke militaire presentie zal de 
wortels van de etnische spannin
gen op de Balkan echter geenszins 
wegnemen. Duitse deelname aan 
de troepenmacht staat volgens 
Schmidt zelfs haaks op de bepalin
gen van het Zwei-plus- Vier- Vertraa 
uit 1990, waarin Duitsland zich 
heeft vastgelegd op een inzet van 
de Bundeswehr in overeenstem
ming met de VN-richtlijnen (die 
nu dus zijn geschonden). 

Op de benadering van het 
derde punt, globalisering, valt 
echter meer af te din gen. Schmidt 
verschaft de lezer een ietwat een
zijdig beeld van dit verschijnsel. 
Hoewel hij toegeeft dat globalise
ring zeker kansen biedt, bena
drukt hij in zijn analyse nogal ex
pliciet de schadelijke effecten van 
vrije internationale kapitaalstro
men. Hij betreurt het ontbreken 
van een overkoepelende autoriteit 
die deze strom en aan banden legt. 
Maar hoe zou dit moeten worden 
vormgegeven? Kan men in de 
praktijk te allen tijde speculatief 
kapitaal onderscheiden van ge
wone fmanciele transacties en het 
behalen van winst?' Bovendien 
wordt alom nagedacht over het in
troduceren van beteugelende 
maatregelen, bijv. in de hoedanig
heid van een Tobin Tax op interna
tionale fmanciele handelingen. De 
o E so heeft exotische belastingpa
radijzen inmiddels de duim
schroeven aangedraaid en heeft 
geeist dat zij hun dubieuze wetge
ving uiterlijk in april 2oo3 zullen 
hebben bijgesteld. 2 De lidstaten 
van de Europese Unie zijn door de 
invoering van de euro al verlost 

van speculatieve aanvallen op hun 
valuta (en van de hevige onder
linge fluctuaties). De grate multi
national op hun beurt lijken, 
mede onder druk van de publieke 
opinie, steeds meer te zijn door
drongen van de noodzaak van 'et
hisch ondernemen'. 

America-bash ina? 
Schmidt stelt dat deze dreigingen 
een sterk en eendrachtig hande
lend Europa veronderstellen. In 
zijn argumentatie schroomt hij 
felle kritiek op de Verenigde ta
ten niet. Wellicht hangt dit nega
tieve beeld sam en met de ervarin
gen die hij gedurende zijn ambts
periode met deze supermacht 
heeft opgedaan. Voor president 
Ford had hij groat respect, maar 
met diens opvolgers Garter en Re
agan voelde hij bitter weinig affini
teit. Eerstgenoemde verweet hij 
een gebrek aan daadkracht, ge
tuige Carters slappe ho.uding je
gens Brezjnevs bewapeningspoli
tiek (Schmidt maakte zich grate 
zorgen om de plaatsing van SS2o

raketten in Oost-Europa) en de 
economische problemen, die het 
gevolg waren van de door Iran 
ontketende tweede Oliecrisis, 
terwijl hij Reagan als een serieus 
gevaar voor wapenbeheersing en 
detente (lees: de Ostpolitik) zag. 
Schmidt zou zich door deze te
leurstellingen steeds meer orien
teren op hechtere samenwerking 
met Parijs . 

Aan het begin van de nieuwe 
eeuw zouden de vs nog immer uit 
zijn op dominantie van de wereld
politiek, maar zij weten dit stre
ven uitstekend te camoufleren 
door middel van fraaie idealisti
sche retoriek. Schmidt ergert zich 
met name aan de Amerikaanse rol 
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tijdens de Kosovo-crisis . Washing
ton hield geen rekening met de ge
voeligheden in Moskou en drong 
de Europese bondgenoten direct 
in een ondergeschikte positie 1 

hetgeen een voorbode van toe
komstige wrijvingen zou kunnen 
zijn. Nu had de NAVO misschien 
meer rekening kunnen houden 
met de positie van Rusland 1 maar 
het tweede verwijt is enigszins 
kort door de bocht. Zoals in de 
jaren negentig tijdens crisissitu
aties veelal het geval bleek te zijn, 
was er van een gezamenlijk Euro
pees handelen nauwelijks sprake 
en waren de vs welhaast automa
tisch veroordeeld tot een leidende 
rol. Bovendien was de persoon
lijke (emotionele) band van minis
ter Albright met Oost-Europa van 
doorslaggevend belang. 

De Europese Ianden zouden 
hun krachten meer moeten bun
delen, teneinde hun afhankelijk
heid van de vs te kunnen vermin
deren, aldus Schmidt. Gezien de 
mondiale Amerikaanse belangen 
valt een ongewenste betrokken
heid van de Europese partners bij 
een conflict ver weg niet uit te 
sluiten. 3 Europa zou er verstandig 
aan doen zich te distantieren van 
de vaak harde lijn van Washington, 
en Rusland en China met meer 
eerbied te benaderen dan de v s 
plegen te doen. De oud-kanselier 
acht de flagrante schendingen van 
de mensenrechten door deze au
toritaire grootmachten (Tsjetsje
nie, Tibet) van secundair belang 
'ein Verzicht auf moralische Bes
serwisserei' zou tot de aanbeve
ling strekken. Ook lijkt hij over 
het hoofd te zien, dat juist omdat 
de vs een supermacht met ver
plichtingen over de gehele aardbol 
zijn, zij eerdcr dan Europa oog 
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hebben voor potentiele gevaren 
die de wereld bedreigen, zoals be
wapening door rogue states en ter
roristische organisaties. Helemaal 
bont maakt hij het op pagina 186: 
'Die amerikanische Ideologic kol
lidiert oft mit China, mit Russ
land, mit einer Reihe islamitischer 
Staaten - aber immer wieder auch 
mit vorrangigen lnteressen Euro
pas'. Europa wordt op een hoop 
geveegd met staten, die gespeend 
zijn van ieder democratisch besef. 
Zijn stelling dat de Golfoorlog van 
1991 slechts indirect de Europese 
veiligheidsbelangen raakte, is niet 
minder absurd. Een oud-kanselier 
van een land, dat bijna volledig is 
aangewezen op de import van fos
siele brandstoffen zou beter moe
ten weten. 

Voorzichtige uitbreiding E u 
Hoe client zo' n krachtig Europa nu 
totstand te komen? Twee zaken 
acht Schmidt van cruciaal belang: 
een succesvolle afronding der in
stitutionele hervormingen en het 
attenderen van de publieke opink 
op de noodzaak van verdergaande 
Europese integratie. Het eerste is 
een essentiele voorwaarde voor de 
uitbreiding van de Unie. Schmidt 
oppert dan ook ernstige beden
kingen over 'die Einladung an ein 
volles Dutzend souveraner 
Staaten [ ... ] der E u beizutreten, 
ohne sicher sein zu konnen, dass 
die dafiir notwendige Aufname
fahigkeit der E u hergestellt ist 
[ ... ]. De aandacht moet vooral 
uitgaan naar Polen, Tsjechie en 
Hongarije (Rusland en Turkije 
horen z.i. nietin de EU thuis). Met 
het oog op de verbreding van de 
Unie is het onvermijdelijk dat het 
unanimiteitsbeginsel wordt losge
laten, het stemgewicht van dedi-

verse lidstaten wordt aangepast en 
de Europese Commissie qua om
vang wordt ingekrompen. ln Nice 
zijn in december 2ooo zeker be
langrijke stappen in deze richting 
gezet, maar in de beste Europese 
traditie zijn verdere hervormin
gen naar de toekomst verschoven, 
zodat Schmidts achterdocht in
zake het kunnen opnemen van 
nieuwe lidstaten alleszins gerecht
vaardigd lijkt. 

De tweede opgave is onont
koombaar gezien het feit, dat de 
generatie die Tweede Wereldoor
log bewust heeft meegemaakt, 
ooit zal uitsterven. De burger zal 
zijn geloof in Europa echter snel 
verliezen, indien geen tegenwicht 
wordt geboden aan de in Brussel 
welig tierende hang naar bureau
cratisch centralisme en het subsi
diariteitsbeginsel niet in ere wordt 
hersteld. De regelzucht en over
vloed aan decreten en voorschrif
ten is 'gefundenes Fressen' (sic) 
voor Eurosceptici. De regerings
leiders mengen zich bij tijd en 
wijle zelf ook graag in binnen
landse aangelegenheden. Als 
voorbeeld noemt Schmidt de 
sancties tegen Oostenrijk, waar 
hij - terecht - geen goed woord 
voor over heeft . De E u client de 
natiestaten en het patriottisme van 
hun inwoners te respecteren en 
mag deze niet uithollen, al was het 
aileen maar omdat zich nog nau
welijks een Europese identiteit 
heeft ontluikt. 

Europa kan slechts stapsgewijs 
worden verwezenlijkt ('Rom 
wurde nicht an einem Tage er
baut'). Schmidt verhult zijn grote 
waardering voor Jean Monnet, die 
ook al onderkende dat Europese 
integratie bovenal een kwestie van 
geduld, van vallen en opstaan is, 
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niet. Europa heeft reeds vele cri
ses overleefd en zal ook in de toe
komst met interne strubbelingen 
te maken krijgen. Schmidt kan het 
niet Iaten zichzelf en zijn onaf
scheidelijke compaan Valery Cis
card d'Estaing te prijzen voor hun 
pogingen het integratieproces in 
de jaren zevcntig te revitaliseren 
(zo presenteerden zij in 1978 een 
voorstel om een Europees Mone
tair Systeem te vormen). Kohl en 
Mitterrand waren z.i. de Euro
pese zaak zeker toegewijd (en krij 
gen een karig compliment), maar 
hebben niet kunnen verhinderen 
dat de Frans-Duitse As in de 
jaren negentig is gaan sputteren. 
De Europese kar moet hoe dan 
ook weer uit het slop worden ge
trokken en Berlijn en Parijs blijven 
de meest aangewezen kandidaten 
voor deze taak . Schmidt sluit zelfs 

• de vorming van een kopgroep bin
nen de Unie niet uit. Hij en Cis
card lanceerden in april 2ooo een 
plan dat voorziet in een 'avant 
garde ' van de elf (inmiddels 
twaalf) lidstaten die deelnemen 
aan de euro4, maar verklaart even
eens sympathie te koe teren voor 
het idee van Jacques Delors om 
zo'n groep rond de oude EGKS

zes te centreren. 
Helaas voor de francofiele oud

kanselier laat de realiteit een an
dersoortig beeld zien; in 2ooo is 
de Frans-Duitse verstandhouding 
drastisch verslechterd. In aanloop 
naar de top in Nice en gedurende 
de tunmltueuze onderhandelin
gen aldaar kwam de relatie hele
maal zwaar onder druk te staan, 
aan welke ontwikkeling vooral de 
paranoi'de houding van president 
Chirac debet is. Schmidt heeft vrij 
weinig oog voor dena 1990 gewij
zigde geopolitieke context. De 
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Bondsrepubliek is nu de belang
rijkste mogendheid in Europa, 
hetgeen Frankrijk slechts met 
grote moeite lijkt te kunnen aan
vaarden. De consequentie is een 
nadrukkelijker wantrouwen je
gens de grote oosterbuur. Kanse
lier Schroder en minister Fischer 
werpen zich steeds vaker op als 
voortrekkers van de Europese in
tegratie, maar ieder goed bedoeld 
Duits initiatief lijkt op achter
docht in Parijs te stuiten. 5 Van een 
door Schmidt aangeprezen geza
menlijk optrekken is dus (nog) 
geen sprake. 

Aan discussies over het eind
doel van de integra tie - vorig jaar 
aangezwengeld door Fischer en 
Chirac - wenst Schmidt zich niet 
te wagen. Europa is voor hem een
voudigweg 'etwas ganz Neues' , 
bondsstaat noch statenbond. Ook 
op andere punten is hij terughou
dend. Een Europese Crondwet 
vindt hij overbodige luxe, daar de 
lidstaten zichzelf reeds hebben ge
committeerd aan de Europese 
Conventie voor de Rechten van de 
Mens uit 1950. Van een bindend 
sociaal protocol moet Schmidt 
even min vee! hebben. Het zou een 
inbreuk op de soevereiniteit van 
de lidstaten impliceren en een 
groei van de al gememoreerde 
centralistische tendenzen in
luiden. Landen moeten zelf soci
aal-economische hervormingen 
doorvoeren. Als lichtend voor
beeld haalt hij Nederland aan. Het 
is opvallend dat Schmidt zich in 
het boek met regelmaat enthou
siast toont over ons land. Oat was 
in het verleden wei eens anders. In 
het tweede dee! van zijn memoi
res, Die deutschen und ihre Nach
barn, werden wij gekwalificeerd 
als zijnde 'moralische Hollander'. 

Schmidt vond zijn collega Den Uyl 
een drammerige calvinist en ver
afschuwde het dogmatische den
ken dat destijds in de PvdA de bo
ventoon voerde. 

Een Selbstbehauptung Europas zou 
vooral tot uitdrukking moeten 
komen door de implementatie van 
een daadkrachting Cemeenschap
pelijk Buitenlands- en Veiligheids
beleid. De militaire en technolo
gische afhankelijkheid van de v s 
tijdens de Kosovo-oorlog drukte 
de Europese regeringsleiders met 
de neus op de feiten: de E u zou in 
de toekomst zelfstandig dergelijke 
crises op het continent moeten 
kunnen bestrijden. In Helsinki 
werd in december 1999 dan ook 
besloten tot de oprichting van een 
Europese interventiemacht van 
6o.ooo man, die vanaf 2oo3 ope
rationeel zou moeten zijn. 

Schmidt onderkent dat de reali
satie van het G B v B ('.Europees 
Veiligheids- en Defensie Beleid' 
(EVDB) is een modieuzer begrip) 
tijd vergt. Allereerst dienen de 
verantwoordelijke politici, diplo
maten en militairen hun onder
linge communicatie te verbeteren 
en moeten zij de veiligheidsbelan
gen van hun Ianden kanaliseren. 
Ook client een competentiestrijd 
tussen de ministers, de Commis
sie (Patten) en de Hoge Vertegen
woordiger (Solana) te worden 
voorkomen en moet serieus wor
den nagedacht over een bijstands
verplichting (die in de op te heffen 
wE u overigens wei gold), de posi
tie van de neutralen, de aanschaf 
van materieel, de bevelsstructuur 
etc. Dit zal inderdaad niemand 
ontkennen, maar Schmidts onder
bouwing van vorming van een Eu
ropese defensiecapaciteit an sich is 
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vrij mager en primair op kreten als 
'Amerikaanse overheersing' geba
seerd. Eerder verklaarde hij wei
rug heil van crisisbeheersing cq. 
vredesoperaties te verwachten. 
Maar waarom client een Europees 
Ieger dan iiberhaupt te worden ge
creeerd en wat zijn dan de directe 
taken voor de troepenmacht? 
Voorts gaat hij voorbij aan de ach
terliggende perceptie, waarover 
de Bondsrepubliek en Frankrijk 
nogal van mening verschillen. 
Berlijn wil geen afbreuk doen aan 
de band met Washington ( dit ver
klaart ook zijn gematigde houding 
ten opzichte van president Bush' 
National Missile Difence-plan), 
maar Parijs wenst een vee! verder
gaande Europese autonomic op 
defensiegebied te bewerkstelli
gen.6 

Die Selbstbehauptung Europas is een 
absolute aanrader voor eenieder 

De toekomst van 
het N ederlands 
ondernemingsbestuur 

Eppo Bolhuis bespreekt: 

B. Hogenboom, P. Kalma en M. 

Plantinga,Ondernemen '![ overnemen. 

Corporate governance en de sociaal 

democratie. Amsterdam, Wiardi 

Beckman Stichting, 2oo 1 

Het bestuur van de Nederlandse 
onderneming en het toezicht 
daarop is een onderwerp dat ener
zijds van groot belang is, ander
zijds van oudsher weinig aandacht 
krijgt. Het is dan ook bijzonder dat 
de Wiardi Beckman Stichting re-
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die gei'nteresseerd is in Europese 
integratie en internationale poli
tick als zodanig. Analytisch is het 
boek zonder meer sterk, ofschoon 
het op bepaalde punten te kort 
schiet. Vooral de heldere schrijf
stijl en de kundige wijze, waarop 
Schmidt ingaat op de uitdagingen, 
waarmee de Europese Unie mo
menteel te maken heeft en in de 
toekomst te maken zal krijgen 
(verdere institutionele aanpassing, 
uitbreiding etc.), dwingen respect 
af. Aileen het telkens terugke
rende gehamer op 'de dominantie 
van de Amerikanen' gaat enigszins 
vervelen, hoewel dit soort reto
riek een progressief lezerspubliek 
wellicht zal bekoren. Europa doet 
er eerder verstandig aan de relatie 
met de Verenigde Staten, hoe 
complex die soms ook moge zijn 
en hoe moeizaam die onder de re
gering-Bush ook zal worden, te 
koesteren. Solide Trans-Atlanti-

cent een publicatie over dit thema 
uitgaf, waarin de corporate gover
nance niet aileen uitputtend be
sproken, maar tegelijkertijd ook in 
een brede context geplaatst is. 
Bovendien heeft des E R recent een 
advies uitgebracht waarin funda
mentele veranderingen worden 
bepleit 1

• Het kabinet heeft naar 
aanleiding van het s E R-advies in 
een notitie aan de T weede Kamer 
Iaten weten dat zij met een wets
voorstel komt dat de aanbevelin
gen van de SER volgt2

• 

Corporate Governance in 
Nederland 

Nederlandse ondernemingen wor
den bestuurd door een directie die 

sche betrekkingen zouden name
lijk wei eens een goede investering 
in de toekomst kunnen zijn . 

JEROEN BULT 

historicus en publicist 

1. Zie: F. Bolkestein, 'Belastingen in 
een globaliserende economic. Eenheid 
of diversiteit?', in: Liberaal Reveil, no.s, 
oktober 2ooo, pp.t63 - 167. 
2. o E c D, Toward Global Tax Co-operation. 
Report to the 2 ooo Ministerial Council 
Meeting and Recommendations by the 
Committee in Fiscal Affairs (Progress in 
Identifying and Eliminating Harmful 
Tax Practices), Paris 2ooo. 
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op haar beurt wordt gecontroleerd 
door een toezichthoudend orgaan, 
de Raad van comrnissarissen. De 
Angelsaksische Ianden kennen een 
ander systeem. Daar zijn commis
sarissen en directie gezamenlijk lid 
van een 'Board of Directors'. De 
Raad van commissarissen heeft in 
Nederland de wettelijke taak zich 
te richten naar het belang van de 
vennootschap. Boven een bepaalde 
omvang van de vennootschap is het 
zogenaamde structuurregime van 
kracht. Oat is een uniek stelsel, 
waarbij d~ commissarissen door 
cooptatie door de Raad van com
missarissen benoemd worden (en 
dus niet door de aandeelhouders 
zoals meestal elders, en ook niet 
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