
zal voor de onderneming meerwaarde leveren door
met dit laatste bewust en anticiperend om te gaan.

Dit artikel geeft eerst een samenvatting van de

huidige governance discussie omtrent het func-

tioneren van de Raad van Bestuur. Vervolgens gaat

het in op de problematiek van de toenemende externe

druk op de keuze van de ondernemingsdoelen. 

De huidige governance
discussie: het functio-
neren van de Raad 
van Bestuur …

De vraagstelling omtrent deugdelijk ondernemings-

bestuur komt overgewaaid uit de Angelsaksische

landen. Sinds de late jaren 80 heeft daar heel wat 

discussie plaatsgevonden omtrent de te grote macht van

het top-management in beursgenoteerde bedrijven.

Immers het frequent voorkomende wijd verspreide

aandeelhoudersschap werkt een sterke machtspositie

van de leiding in de hand. Zo zijn kleine aandeel-

houders zelden gemotiveerd om het reilen en zeilen in

de onderneming dicht op te volgen. Mede door het

natuurlijke informatievoordeel dat het management

bezit, verkrijgt laatstgenoemde de kans eigen doelstel-

lingen na te streven. Uit wetenschappelijk onderzoek

blijkt dat dit in de praktijk al eens aanleiding heeft 

gegeven tot overinvesteringen en ondermaatse renta-

biliteit. Zo berekende de bekende Amerikaanse

Harvard professor M. Jensen in een ophefmakend 

artikel in de Journal of Finance (juli 1993) dat, over de

periode 1980-1990, enkel en alleen al door overinveste-

ringen in interne projecten General Motors ongeveer 

$ 115 miljard aan aandeelhouderswaarde heeft verloren.

Andere bedrijven zoals IBM en AT&T zouden respectie-

velijk zo’n $ 49 en 35 miljard op deze wijze hebben kwijt-

gespeeld. Alhoewel de Raad van Bestuur op de leiding

had moeten toezien, bleek eerstgenoemd orgaan vaak niet

te functioneren zoals het hoorde. De reden was een-

voudig: bestuurders maakten frequent zelf deel uit van

het management of hadden hun aanstelling in de Raad

aan laatstgenoemde te danken. Vandaar dat in de

Amerikaanse (Angelsaksische) discussie omtrent 

governance in de eerste plaats aandacht is geschonken aan

het verbeteren van de werking van de Raad van Bestuur.

In diverse rapporten werden aanbevelingen geformuleerd

die beogen de Raad onafhankelijker te maken van de 

leiding. Deze rapporten zijn typisch voorstander van de

aanstelling van een voldoend aantal onafhankelijke

bestuurders (= niet uit de rangen van het management

komend), van het oprichten van gespecialiseerde comités

waarin de onafhankelijken domineren, het uitwerken van

geformaliseerde werkingsmodaliteiten en aangepaste 

procedures aangaande benoeming en ontslag van

bestuurders. 

In België ligt de situatie anders. Vrijwel alle beurs-

genoteerde ondernemingen hebben een ‘referentie-

aandeelhouder’ of coalitie van belangrijke eigenaars die

via hun dominantie in de Raad van Bestuur het gevoerde

beleid bepalen. Probleem hier is niet dat het manage-

ment teveel macht zou hebben - dit wordt in de praktijk

immers aangesteld en ontslagen door de ‘referentie-

aandeelhouder’- maar dat de grote eigenaars teveel

nadruk zouden leggen op hun eigen belangen. Zeker

door het frequent voorkomen van via holdings gestruc-

tureerde uitgebreide bedrijvengroepen, verhoogt de

kans op aanzienlijke tegenstellingen tussen de wensen

van grote en kleine aandeelhouders. Een sprekend voor-

beeld hiervan is de in de loop van 1997 en 1998

gevoerde discussie omtrent de toekomst van het op dat

ogenblik nog beursgenoteerde Tractebel. Laatstgenoemde

onderneming werd immers via de Generale Maatschappij

door zijn Franse concurrent Suez-Lyonnaise des Eaux

gecontroleerd. (Vervolg op pag. 4)

EEN BERICHT OVER ONDERZOEK AAN HET DEPARTEMENT TOEGEPASTE 
ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

Het begrip “governance” of deugdelijk bestuur
heeft zich de laatste jaren een vooraanstaande

plaats verworven in het denken omtrent manage-
ment. Nochtans wordt deze terminologie niet altijd
eenduidig gebruikt en frequent heerst er dan ook
enige begripsverwarring. In wezen betreft deugde-
lijk bestuur het opzetten van structuren aan het
hoofd van de organisatie zodanig dat 
1 de bij het bedrijf (de organisatie) passende doel-

stellingen worden geformuleerd
2  het management in zijn handelen deze doel-

stellingen zo goed mogelijk nastreeft en 
3  de passende personen in de leidinggevende

structuren terechtkomen. 
In de praktijk echter blijkt dat wanneer men over dit
onderwerp spreekt men het bijna steeds heeft over
de werking van de Raad van Bestuur. 
De onderliggende idee is dat deze Raad de onder-
nemingsleiding ondersteunt en er tegelijkertijd toe-
zicht op uitoefent teneinde een kwaliteitsverbetering
van de beleidsbeslissingen te realiseren. 
Vaak heeft men dan voornamelijk de problematiek
besloten in de zoëven vernoemde punten 2) en 3) in
gedachten. Daarentegen wordt veel minder aan-
dacht besteed aan de vraag hoe via deze structuren
de passende doelstellingen worden gegenereerd. 
Dit artikel stelt dat goed geleide ondernemingen in
de toekomst niet alleen meer aandacht zullen 
besteden aan een goed gestructureerde Raad van
Bestuur maar dat zij er ook mee zullen dienen 
rekening te houden dat de optimale doelstellingen

in toenemende mate door maatschappelijke tendensen
worden beïnvloed. De leiding en Raad van Bestuur

IN DIT NUMMER
Pag. 1 en 4
GOVERNANCE OF DE OPTIMALE 
AANSTURING VAN DE ORGANISATIE-
LEIDING
Cynthia Van Hulle

Pag. 2-3
TWEE CORPORATE GOVERNANCE-
MECHANISMEN VERGELEKEN 
Piet Sercu en Charles Chen & 
Xueping Wu

Cynthia Van Hulle

Inzicht
B U S I N E S S

N° 6 • November 2000

BUSINESS 1 IN-ZICHT

Governance of de
optimale aansturing
van de organisatie-
leiding



BUSINESS 2 IN-ZICHT

Piet Sercu, KU Leuven, en 
Charles Chen & Xueping Wu, City University, Hong Kong

groot versus middelgroot/ klein, en keiretsu versus niet-

keiretsu. De tekst in de dubbele pijlen vat de belangrijkste

verschillen tussen de vier subgroepen. Alle vergelijkingen

zijn gemaakt na uitzuivering van sector-effecten. 

We vergelijken dus bv. grote keiretsu-bedrijven met grote

niet-keiretsubedrijven binnen dezelfde sector.

Qua kapitaalkost zijn er drie bevindingen: (a) bij

grote bedrijven lijkt keiretsu-lidmaatschap geen

verschil in vereist rendement op te leveren; (b) kleinere

bedrijven blijken een hogere kapitaalkost te hebben dan

grote, of ze nu tot een keiretsu behoren of niet; en (c) bij

de kleine bedrijven eindigen de keiretsu-leden met een

hogere kapitaalkost. De interpretatie van elk van die

bevindingen is vrij voor de hand liggend:

kapitaalkost is dat kk inderdaad het door de beleggers

behaalde gemiddelde rendement is op het bedrijf als

geheel; en als het staal voldoende ruim is qua bedrijven

en tijdshorizon, kan dit gemiddelde rendement gebruikt

worden als schatter van het verwachte rendement op het

gemiddelde bedrijf als geheel—de gemiddelde kapitaal-

kost, dus. Voor het rendement behaald door de bedrijven

op hun investeringen, anderzijds, vervangen we de

marktwaarde door de boekwaarde, als benadering der

aanschaffingswaarde der activa. 

Fama en French (1999), waarbij we dit idee ont-

leend hebben, berekenen beide opbrengstvoeten

uit geaggregeerde cijfers—een gehele sector, of zelfs

de gehele markt—over een lange periode (minstens

20 jaar). Wij werken daarentegen met individuele

observaties per bedrijf (alle ca 1500 niet-financiële in

Tokyo genoteerde bedrijven, 1974-1995), we gebrui-

ken niet-lineaire regressie om kk of ir te schatten, en

we laten die opbrengstvoeten variëren in functie van

de bedrijfskenmerken. 

Bedrijven worden hierbij met name geklasseerd naar-

gelang grootte (marktkapitalisatie—vijf quintielen),

activiteitstype (tien sectoren), en keiretsu-lidmaat-

schap; en alle bedrijven met dezelfde kenmerken 

worden verondersteld dezelfde kapitaalkost of ver-

wacht rendement te hebben. De regressietechniek laat

ons toe om de signifikantie te testen van verschillen

over de groepen heen.

Bevindingen
en kon-
klusies

De figuur vat de bevin-

dingen samen. Het lijkt

nuttig om als vertrekpunt de

grote bedrijven te nemen:

die hebben de grootste visi-

biliteit en bepalen grotendeels het extern imago van

Japan. De grafiek is dus gebaseerd op een 2x2-indeling:

Methodologie

Rechtstreekse internationale vergelijking van de twee

systemen is moeilijk omdat er, over de landen heen,

heel wat andere verschillen bestaan dan alleen qua corpo-
rate governance. Om dat probleem te omzeilen vergelijkt

dit artikel twee groepen bedrijven binnen één land,

Japan. Het is inderdaad zo dat, naast de traditionale hori-

zontaal gediversifieerde keiretsu-groepen (met hun

kruiselingse partcipaties en de eigen “centrale” bank en

soga sosha2) er ook een belangrijk segment bestaat van

onafhankelijke bedrijven of losse industriële groepen (een

zwerm toeleveraars rond een hoofdbedrijf, zonder “eigen”

bank), die qua governance en financiering veel meer de

anglo-sakische toer opgaan. Onze sub-stalen zijn dus,

enerzijds, de bedrijven die behoren tot de Big-6 keiretsu

groepen (Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Fuyo, Sanwa,

and Daiichi Kangyo), en anderzijds de niet met een der-

gelijk conglomeraat gelieerde firma's.

Bij de vergelijking van die twee groepen bekijken we

niet alleen de kapitaalkost (dwz het door de kapi-

taalmarkt vereiste rendement), maar ook het verwachte

rendement op de bedrijfs-investeringen. En die twee 

worden door ons gemeten niét via, respectievelijk, de

gewogen gemiddelde kapitaalkost en het boekhoudkundig

rendement, maar wel door een interne opbrengstvoet op

lange termijn. De kapitaalkost (kk) en het investerings-

rendement (ir) halen we met name uit de volgende 

vergelijkingen:

In beide formules is marktwaarde gedefinieerd als eigen

vermogen plus vreemd vermogen. De logica voor de

In de “corporate governance”-literatuur wordt al 
een tijdlang gedebatteerd over de relatieve ver-
diensten van twee tegenpolen, het Angelsaksische
stelsel versus het Duits/Japanse (zie het tabelletje
in het kaderstuk). België leunde traditioneel eerder
naar de Duits/Japanse kant, maar schoof recent een
eind naar de andere richting. Is dit gezond? 
De theoretische literatuur is verdeeld over de
eindkonklusie. Als, zoals in Japan en Duitsland, 
de financiers rechtstreekser bij het dagelijks
beleid betrokken worden, vermindert dit waarschijn-
lijk informatie-asymmetrieën en “adverse selection”,
wat de kapitaalkost kan verlagen1. Beter geïnfor-
meerde banken zouden ook vlotter bereid kunnen
zijn bedrijven over tijdelijke kastekorten heen te
helpen, wat dan een stabieler investeringsritme zou
toelaten. En als de bankrelaties ook nog eens door
kruisparticipaties versterkt worden bevordert dit
mogelijkerwijs nog meer de bereidheid tot helpen,

en verruimt meteen ook het gamma kanalen dat kan
gebruikt worden (dividenden, transfertprijzen, 
intekeningen op aandelen, enz.). Anderzijds, vrezen
zwartkijkers, kunnen de banken hun gepriviligieerde
positie best misbruiken door hun “vaste” klanten 
een te hoge leenrente aan te rekenen. En de banden
tussen bedrijven, gekombineerd met druk van 
politici en vakbonden, kreëren een gevaar van kruis-
subsidiëring. Die risico's worden des te groter als
de bank ook optreedt als, of samenwerkt met, 
de referentie-aandeelhouder, en als de bank weinig
last heeft van de publieke opinie (die een kruis-
subsidiëringspolitiek best sociaal verantwoord 
kan vinden). Als men er dus theoretisch niet uit
geraakt, blijkt dat ook in de empirische literatuur
er voor elk van die visies zowel nietes- als welles-
artikels bestaan. Onze bedoeling is dan ook een
grootscheepse empirische studie hierover op 
te zetten.
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mech
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kk:

ir:

groot (Q
5)

m
iddel-groot of klein (Q

4-1)

Kleine (niet-Keiretsu) 
bedrijven hebben:
• een hogere (Q1-2) 

of gelijke (Q3-4) kk
• een lagere ir
• een lagere marge 

(ir-kk)

Bij grote bedrijven hebben Keiretsu-leden
• geen duidelijk verschil qua kk
• een lagere ir
• een lagere marge (ir-kk)

Bij kleinere bedrijven hebben Keiretsu-leden
• een overwegend hogere kk, inkl in Q1
• een gelijkaardig ir, behalve Q1 (hoger)
• een gelijkaardige marge, behalve Q1 (hoger)

Kleine (Keiretsu)
bedrijven hebben:
• een hogere kk
• een hoger ir
• een lagere marge 

(ir-kk), behalve 
in Q4

niet-keiretsu keiretsu

kk = kapitaalskost  /  ri = return on investment



a) De afwezigheid van een kk-effect bij grote bedrijven is

niet echt verrassend. Bij  gekende, beursgenoteerde

firma's is informatie-asymmetrie a priori minder een

probleem dan bij kleine, zodat keiretsu-lidmaatschap

hier weinig voordeel kan bieden. En ook eventuele

winst-afroming door banken is a priori minder waar-

schijnlijk omdat grote bedrijven vlot toegang hebben

tot alternatieve financieringsmogelijkheden. 

b) Een hogere kapitaalkost bij kleinere bedrijven is 

theoretisch te verwachten: er is minder diversificatie

en de winsten zijn volatieler, wat de verwachte kosten

van financiële druk verhoogt; en grootte gaat ook

invers samen met beta. Een dergelijk empirisch ver-

band tussen kapitalisatie en gemiddeld rendement is

overigens ook in andere landen empirisch vastgesteld.

c) Een hogere kapitaalkost, binnen de groep kleine(re)
bedrijven, voor keiretsu-leden suggereert dat de betere

informatiestroom naar de financiers toe een fictie is,

of zich althans niet vertaalt in een lagere risico-opslag

in de leenrente. Integendeel, we zouden eerder konklu-

deren dat banken een te hoge rente aanrekenen aan

hun “vaste” klanten. Een dergelijk fenomeen is zelfs

in de VS vastgesteld, dus is het zeker niet ondenkbaar

in Japan, waar de bank de steun heeft van de referentie-

aandeelhouder. Toch lijkt het veilig om ons oordeel

op te schorten, en te zien of die tentatieve konklusie

in de rest van het plaatje  past.

De interpretatie van de resultaten qua rendement op

investeringen is minder evident. Bij de grote bedrijven,

bijvoorbeeld, behalen niet-keiretsubedrijven een hogere

opbrengstvoet. Wat betekent dit? In een neoklassieke analyse

met homogene bedrijven en afnemende investeringsop-

brengsten zou dit kunnen veroorzaakt zijn door een hoge

kapitaalkost. In hetzelfde denkkader zou een hoog rende-

ment ook onder-investeringen kunnen weerspiegelen, bv.

omdat het bedrijf niet aan geld geraakt. Of betekent een

hoog rendement gewoon dat het bedrijf schaalvoordelen of

monopolierentes incasseert, of dat het management bijzonder

goed is in zijn werk? 

a) De tentatieve interpretatie dat, onder grote bedrijven,

de hogere opbrengsten bij niet-keiretsubedrijven ver-

oorzaakt wordt door een hoge kapitaalkost kunnen

we direct verwerpen: er is, zoals we net zagen, door de

band geen verschil tussen de keiretsu-gebonden en

andere firma's. Ook over de sectoren binnen elk sub-

staal heen vinden we overigens geen signifikant ver-

band tussen kapitaalkost en -opbrengst.

b) Zijn de hogere rendementen der niet-keiretsubedrijven

dan een weerspiegeling van liquiditeitsproblemen, die

binnen een keiretsu-verband vlotter zouden opgelost

worden? Die visie is evenmin overtuigend. Als grote

niet-keiretsubedrijven inderdaad al last hebben om

kapitaal aan te trekken, moet dit nog méér een pro-

bleem zijn bij kleinere niet-keiretsubedrijven. Daar

vinden we echter geen sporen van de nog hogere

opbrengsten die je zou verwachten als het onder-

investeringen-verhaal opgaat.

c) Reflekteren de hogere rendementen der niet-keiret-

subedrijven schaalvoordelen of monopolierentes?

Ook dat lijkt niet te kloppen. Want als de hoge

opbrengsten samengaan met grootte zou je geen verschil

verwachten tussen keiretsu- en niet-keiretsuleden. Je zou

ook lagere rendementen verwachten bij kleinere bedrijven

uit de niet-keiretsugroep. Maar daar klopt niets van.

We konkluderen dus dat, bij grotere bedrijven, de

relatief hoge rendementen van niet-keiretsu-

bedrijven niet met schaal

te maken hebben, noch

met liquiditeitsproblemen,

noch met een hoge kapi-

taalkost. Op gebied van

investeringsrendement doen

kleinere keiretsu-bedrijven het trouwens niét slechter dan

kleinere ongebonden firma's. Het lijkt er kortom 

eerder op dat het niet gaat om (grote) niet-keiretsubedrijven

met een hoog rendement, maar wel om (grote) keiretsu-

bedrijven met een laag rendement. 

De overblijvende verklaringen voor dat laag rendement

zijn dan mogelijk een minder kompetent management of

hogere druk vanwege stakeholders om toch maar te

(over)investeren. Dat laatste scenario suggereert kruise-

lingse subsidiëring. Zijn daar sporen van?

Het afromen van middelen kan via transfer pricing

bij commerciële transacties, of via financiële kanalen

(excessieve interesten). Excessieve interesten, als die er al

zijn, verhogen de kapitaalkost; en daar hadden we inder-

daad sporen van teruggevonden: kleine keiretsu-bedrijven

(maar niet grote) zijn op dit gebied gehandicapt.

Transferten van gelden van klein naar groot via transfer

pricing, anderzijds, zou tot uiting moeten komen in een

lagere winstgevendheid in vergelijking met niet-keiretsu-

bedrijven; maar daar vinden we niets van terug. Transfer

pricing wordt dus niet toegepast, of niet in meerdere

mate toegepast dan onder bedrijven buiten de Big 6-sfeer.

Alles bijeen genomen ziet het plaatje er niet zo positief

uit: het lijkt erop dat de keiretsu-banken geld af-

romen van kleine bedrijven (vandaar hun hoge kapitaal-

kost) ten gunste van grote bedrijven (vandaar hun laag

rendement). 

Toch is er ook een positieve uitschieter: de kleinste 

keiretsu-leden doen het, ondanks een torenhoge kapitaal-

kost, nóg beter dan de kleinste niet-keiretsubedrijven.

Vervullen de keiretsu's dan toch een nuttige rol als 

incubator?
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1 Als bankier kan je twee fouten maken: een lening weigeren aan
een klant die eigenlijk wél kredietwaardig is, en een lening 
toekennen aan een klant die alleen zo lijkt. Financiers weten
dat in hun portefeuille de tweede groep oververtegenwoordigd is,
en verhogen daarom hun leenrente erga omnes. Als de bank beter
geïnformeerd is, is de kans op fout 2 kleiner, en kan ze de aan-
gerekende rente verlagen.

2 De soga sosha (trading-firma) treedt op als centrale her-
factureerder voor extra- en intragroepshandel, wat haar toelaat 
bankfuncties te vervullen (diversificatie van krediterisico; 
specialisatie in informatieverzameling en -verwerking).

vveerrnnaannccee--
hanismen vergeleken

continentaal 
Europa, Japan, enz.

■ andere stakeholders dan de aandeel-
houders hebben een grotere en vaak 
expliciete invloed

■ er zijn industriële en\of financiële refe-
rentie- aandeelhouders met een rechtst-
reekse en langdurige banden met het
bedrijf, zowel voor de opvolging als voor
de financiering

■ financiers hebben, naar sommigen beweren,
een langere tijdshorizon dan de “kortzich-
tige” aandelenmarkt

“angelsaksisch”

■ waarde voor de aandeelhouders staat 
centraal

■ eigendom en management zijn groten-
deels gescheiden

■ financiering gebeurt door de aandelen- en
obligatiemarkt of via on-gelieerde banken

■ beoordeling/disciplinering van het mana-
gement gebeurt indirect, vooral door de
kapitaalmarkt
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Het spreekt voor zich dat belangentegenstellingen tussen

grote en kleine aandeelhouders in dergelijke situaties niet 

ver af zijn. 

De remedies die hier ondertussen via diverse rapporten zijn

aanbevolen (commissie Cardon, rapport van het VBO)

nemen het gedachtegoed van de Angelsaksische wereld over

maar in een merkelijk minder veeleisende vorm. Zo wordt

als kernstuk van de voorstellen aangeraden een “voldoend

aantal” onafhankelijke bestuurders (hier onafhankelijk van

het management en de dominerende aandeelhouders) in de

Raad op te nemen, en dit om het probleem van de belangen-

tegenstellingen op te vangen. Waar in de Angelsaksische 

landen “voldoend aantal” vaak de betekenis krijgt van een

meerderheid, wordt dit hier in de praktijk echter frequent

geïnterpreteerd als “aantal onafhankelijke bestuurders =

drie”. De Belgische wetgeving legt immers op dat wanneer

bij beursgenoteerde ondernemingen een belangrijke trans-

actie plaatsgrijpt tussen grote aandeelhouders en het beurs-

genoteerde (dochter)bedrijf, ten minste drie onafhankelijke

bestuurders de verrichting dienen te beoordelen. Zoals verder

nog kort zal worden geargumenteerd, mag men echter 

verwachten dat in de eerstkomende jaren de Belgische

governancenormen inzake de rol en de werking van de Raad

van Bestuur nog heel wat verder in Angelsaksische richting

zullen opschuiven.

Ondertussen is men in België ook voor niet-beurs-

genoteerde ondernemingen de voordelen van 

onafhankelijke bestuurders gaan onderkennen (zie bij

voorbeeld de brochure Corporate Governance en de

KMO, Instituut van accountants en belastingconsulenten).

Zij kunnen know-how aanbrengen, evenals externe

geloofwaardigheid en toegang tot netwerken. Bovendien

kunnen zij als buitenstaanders soms gemakkelijker precaire

onderwerpen aankaarten en bedrijfsblindheid sneller

onderkennen. Voorgaande impliceert dat de grote kracht

van dit orgaan niet zozeer ligt op het vlak van het oplossen

van specifieke technische details in het bedrijfsgebeuren

maar veeleer in zijn klankbordfunctie en zijn bijdrage tot

externe relaties. Het is echter belangrijk er rekening mee

te houden dat, naast het kiezen van geschikte personen,

dergelijke bestuurder maar optimaal zal renderen indien

de onderneming governancenormen van voldoende

niveau hanteert. 

Wat tot nu toe in deze governancediscussie echter

onvoldoende wordt onderkend is de stijgende

invloed van de externe druk op de keuze van de onder-

nemingsdoelstellingen (zie het aspect vernoemd onder

punt 1 in de inleiding). Bedrijven (niet enkel beurs-

genoteerde) die zich van dit laatste bewust zijn en er

actief op inspelen zullen zich daar voordeel mee doen.

Toenemende externe druk
als governancevormgever:
enkele voorbeelden…

In vrijwel alle gebieden en markten neemt de concur-

rentie toe en maatschappelijke groepen zoeken steeds

actiever hun voordeel. Dit zorgt voor meer externe druk

op ondernemingen in alle aspecten van hun activiteiten.

Bedrijfsgovernance is hierop geen uitzondering, zoals de

onderstaande voorbeelden illustreren. 

• Door de grotere druk vanuit de financiële markten zijn

in de loop van het voorbije decennium beursgenoteerde

Angelsaksische bedrijven, zich in toenemende mate

gaan richten op het maximaliseren van aandeelhouders-

waarde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het thans

populaire EVA – concept (economic value added) in de

VS zijn oorsprong heeft. Wegens een stijgende nood aan

bijkomend aandelenkapitaal, de grote populariteit van

aandelen(optie)plannen en de groei van het aandeel-

houdersactivisme is de beurskoers van de aandelen

immers een steeds belangrijker element van het bedrijfs-

beleid geworden. Heel wat bedrijven zijn de beurskoers

zelfs als een product gaan beschouwen, dat evenveel

aandacht verdient als de andere door de onderneming

geproduceerde goederen en diensten.

• Reeds enkele jaren is in de Europese financiële markten

een verschuiving aan de gang van beleggingsstrategiëen

gebaseerd op een landenindeling naar een sectoriële

benadering. Algemeen werd verwacht dat deze beweging

in een stroomversnelling zou komen na het onderling

vastpinnen van het wisselkoersniveau van de munten uit

het Euro-project. Deze verwachting is ondertussen

bewaarheid geworden. Het directe gevolg van hoger-

genoemde verandering in beleggingsstrategie is dat de

traditionele voorkeur van beleggers voor aandelen van

ondernemingen uit het eigen land (= “home bias”) zeer

snel aan belang inboet. Gevolg: waar zij de jaren voor-

dien onder invloed van deze “home bias” nog volop

konden genieten van de grote spaarstroom, zijn

Belgische beursgenoteerde ondernemingen inzake

beleggersgeld, op korte tijd in een heel wat meer com-

petitieve situatie terechtgekomen. Bedrijven hebben

meestal te laat op deze nochtans voorspelbare evolutie

ingespeeld, met een slabakkende aandelenkoers als

resultaat. Wegens hoge investeringen in innovatie en/of

schaalvergroting is het echter ook voor ondernemingen

hier te lande belangrijk geworden aan voordelige voor-

waarden aandelenkapitaal te kunnen bijtanken. 

De ongelukkige evolutie van hun aandelenkoers heeft

voor sommige bedrijven dan ook pijnlijke gevolgen

gehad. De beeldvorming bij de investeerders, waarin

ontegensprekelijk de bedrijfsobjectieven een belangrijke

rol spelen, is hiermee - in navolging van hun

Angelsaksische collega’s - ook voor Belgische onder-

nemingen een van nabij op te volgen onderwerp

geworden. Omdat heel wat beleggers, waaronder de

belangrijke klasse van institutionelen, de Angelsaksische

normen inzake rol en functioneren van de Raad van

Bestuur als superieur aanmerken, mag men verwachten

dat Belgische bedrijven ook op dit vlak zullen gedwongen

worden zich aan te passen.

• Naast de beleggers oefenen ook andere groepen in toe-

nemende mate druk uit op de onderneming. 

Een grotere concurrentie voor de gunst van consumenten

en afnemers, meer kompetitie in de markt van (jong)

talent en de grotere maatschappelijke impact van diverse

drukkingsgroepen zorgen ervoor dat het voor onder-

nemingen noodzakelijk wordt steeds meer zorg te 

besteden aan de beeldvorming bij deze partijen.

Opnieuw impliceert dit passende keuzes inzake de

ondernemingsobjectieven. Vandaar ook de huidige

belangstelling van de Belgische bedrijven voor het zoge-

naamde ‘duurzaam ondernemen’. Dit laatste betreft een

beleidsvisie waarin het bedrijf zich profileert als een

“corporate citizen”, als goede oppassende burger die

zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt.

Zo heeft sedert enkele jaren de toenemende kritiek

vanuit milieu en mensenrechtenorganisaties een

bedrijf zoals Shell zelfs effectief gehinderd in zijn 

normale functioneren waardoor snel een programma

ter verbetering van reputatie diende uitgewerkt te

worden. Hiermee contrasterend heeft Bodyshop -

door het reeds vroeg bewust inspelen op maat-

schappelijke tendensen- zich een imago kunnen 

aanmeten dat het succes van de onderneming in hoge

mate heeft ondersteund. 

Kortom: Corporate 
governance evolueert
naar een bijkomend
ondernemingsproduct …

Waar de toegenomen concurrentie in de diverse afzet-

markten de verleiding groot maakt – zelfs kan 

dwingen - tot het binnenhalen van korte termijnvoordelen,

zal het omgaan met de externe druk veelal een meer lange-

termijn denken vereisen. Ongetwijfeld zal het voor de

ondernemingen een hele opgave zijn zich op een passende

wijze in dit spanningsveld te bewegen. Zeker is dat net

wegens de hoge concurrentie in de afzetmarkten het 

behalen van winst een belangrijke factor van overleven zal

uitmaken. Dit hoeft echter niet synoniem te zijn met het

aanhouden van een korte termijnvisie en een eenzijdig

gericht zijn op de wensen van de aandeelhouders. Immers,

er blijft maar winst over nadat de in het ondernemings-

gebeuren betrokken partijen hun activiteiten hebben 

gerealiseerd en/of zijn vergoed geworden (klanten kopen,

werknemers leveren arbeid, leveranciers zorgen voor grond-

stoffen,…).  Op termijn overleven veronderstelt dan ook

dat de bedrijfsleiding terdege met deze betrokkenen 

rekening houdt. Echter, over de tijd heen verandert de druk

die diverse groepen kunnen uitoefenen alsook de inhoud

van de eisen. Het is aan de ondernemingsleiding en de Raad

van Bestuur hierop te anticiperen. Dit veronderstelt het 

formuleren van een aangepaste ondernemingsvisie die

tevens op de juiste manier naar de diverse groepen wordt

gecommuniceerd. Dit vereist ook een voortdurende waak-

zaamheid opdat tijdig op drukveranderingen zou kunnen

worden ingespeeld. Een goed gestructureerde Raad van

Bestuur is bij uitstek geschikt hier een belangrijke bijdrage

te leveren (zie hoger de discussie omtrent klankbordfunctie

en ondersteunen externe relaties). Alzo impliceert de kwali-

teitszorg voor het governanceproduct van morgen aandacht

voor de governancestructuur van vandaag. 

(Vervolg van pag. 1)
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