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Het machtsevenwicht in bedrijven is verstoord. Werknemers zijn de dupe. Een volwaardige
positie voor alle partijen moet nu het streven zijn.
Het gaat er hard aan toe in het Nederlandse bedrijfsleven. De Ondernemingskamer draait
overuren, de krantenberichten buitelen over elkaar heen, de aandeelhoudersvergaderingen
dampen van emotie. Corus via een veiling in handen van Tata Steel, Stork in behandeling bij de
Ondernemingskamer maar ter discussie voor opsplitsing, PCM volgens sommigen uitgeperst
door een private-equitybedrijf (Apax), en ABN Amro bekneld tussen aandeelhouders en
fusiepartners.
Door globalisering en aandeelhoudersactivisme zijn de machtsverhoudingen in de grote
Nederlandse ondernemingen heftig door elkaar geschud. In 1972 werd ter bevordering van het
machtsevenwicht in die grote concerns het structuurregime ingevoerd. Dat gebeurde na
advisering door de SER die het, buiten verwachting, onderling eens was geworden over dit
onderwerp, daarom wel het Wonder van Den Haag genoemd.
Harmonie tussen arbeid en kapitaal, een belangrijke voorwaarde voor economische voorspoed,
stond voorop. Het structuurregime regelde de machtstoedeling aan Raad van Bestuur, Raad van
Commissarissen (RvC), Ondernemingsraad en Aandeelhoudersvergadering. Het bewerkstelligde
dat de verhoudingen tussen de belangrijkste spelers in een grote onderneming in evenwicht
waren. Aandeelhouders waren in die tijd steeds passiever geworden, hun band met de
onderneming werd steeds losser – een belangrijke reden het bereiken en bewaren van evenwicht
in handen van de RvC te leggen, die zo een machtig orgaan werd. Werknemers kregen steeds
meer inspraak, via de Ondernemingsraad.
Deze overzichtelijke wereld bestaat al enige tijd niet meer. Aandeelhouders gingen de afgelopen
jaren een sterkere positie opeisen in het krachtenveld in de onderneming. Investeerders en hun
kapitaal zijn veel mobieler en internationaler geworden. Bovendien werden
aandeelhoudersvergaderingen kritischer en actiever en werd ook de roep om meer zeggenschap
voor aandeelhouders luider.
Die roep leidde ertoe dat de machtige positie van de RvC werd opengebroken. In 2004 is, na
advisering door de SER, ook de structuurregeling binnen het Burgerlijk Wetboek (BW) gewijzigd.
De Aandeelhoudersvergadering kan bij volstrekte meerderheid, die ten minste een derde van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, het vertrouwen in de hele RvC opzeggen en deze naar huis
sturen. Het moet gezegd, de Ondernemingsraad kan een derde van het totaal aantal
commissarissen voordragen, maar: wél via de RvC – en aan de Aandeelhoudersvergadering, die
uiteindelijk beslist of een commissaris wordt benoemd.
De werkelijke verschuiving van de macht bij de modernisering van het structuurregime is dan ook
weg van de RvC, richting aandeelhouders gegaan, en niet richting werknemers.
De in 2004 voor grote beursgenoteerde vennootschappen vastgestelde Code Tabaksblat, heeft
niet bijgedragen aan het evenwicht tussen de diverse stakeholders in de onderneming. Het
centrale uitgangspunt van die Code was verantwoording door bestuur en toezicht aan
aandeelhouders. Daarmee is de positie van aandeelhouders versterkt zonder dat de Code
aandacht had voor de positie van de werknemers, via vakorganisatie of Ondernemingsraad.

Het is wat dat betreft saillant dat het regeerakkoord de Ondernemingsraad nu een beperkte
plaats geeft bij de vaststelling van de salarissen aan de top van het bedrijf. Het voorstel is dat de
Ondernemingsraad mag adviseren aan de algemene vergadering van aandeelhouders over dit
onderwerp. Maar in echte inbreng van de zijde van werknemers is niet voorzien.
De vernieuwing van de regels voor ondernemingen leidde dan misschien tot scherpere eisen aan
de verantwoording door bestuurders en commissarissen in bedrijven. Die voorschriften dragen
niet bij aan verbetering van het evenwicht in de machtsverhoudingen in de grote onderneming.
Inmiddels lijkt het, destijds voor het machtsevenwicht ingestelde structuurregime , zijn langste tijd
te hebben gehad. Van de 25 AEX-fondsen gelden nog twee als echte structuurvennootschappen
(KPN en TNT), de rest is geïnternationaliseerd en geglobaliseerd. Via de structuurvennootschap
is feitelijk geen evenwichtssituatie te bereiken nu domweg de meeste grote ondernemingen er
niet meer onder vallen. De aandeelhouders zijn in steeds grotere mate niet-Nederlandse
instituten en individuen.
De ABN Amro-casus heeft veel ongerustheid in Nederland bovengehaald. Het feit dat een
onderneming gewoon koopwaar is en aan de hoogst biedende wordt verkocht, strookt niet met de
ondernemingsfilosofie die hier te lande lang is aangehangen. Ook VNO-NCW liet weten zich
zorgen te maken over wat zich rond ABN Amro afspeelt. Eerder al werd gepoogd een
onderscheid te maken in verschillende soorten aandeelhouders. Sommige aandeelhouders zijn
uitsluitend geïnteresseerd in de korte termijn, en willen daarin zoveel mogelijk gewin van hun
investering, andere zijn op de langere termijn gericht. Nederland kent, anders dan in sommige
andere Europese landen, erg open aandeelhoudersstructuren. Dit maakt ondernemingen erg
gevoelig voor aandeelhoudersactivisme. Hoe meer vastigheid te krijgen onder aandeelhouders?
Geen loyaliteitsdividend, maar wat wel?
De Tweede Kamer heeft na de gebeurtenissen van het laatste half jaar een hoorzitting gehouden
waar verschillende sprekers wezen op het verstoorde evenwicht. President Wellink van De
Nederlandsche Bank wees op artikel 2:8 BW. Daarin staat dat de organen van de vennootschap
(bestuur, commissarissen, aandeelhouders, ondernemingsraad) zich jegens elkaar redelijk en
billijk moeten gedragen. Volgens Wellink bevordert uitwerking en gebruikmaking van dit
voorschrift een beter evenwicht in de verhoudingen. Ook de Ondernemingskamer hanteerde
deze wettelijke bepaling in zijn beslissende overweging in de recente ABN Amro-uitspraak. Het
valt de rechter niet aan te rekenen dat hij bij gebrek aan duidelijke regels op een dergelijke zeer
algemene wetsbepaling terugvalt.
Maar ons inziens is redelijkheid en billijkheid een veel te vage norm voor het realiseren van het
zo belangrijke machtsevenwicht tussen de belanghebbenden in en rond de onderneming. Het lijkt
bovendien wel erg armoedig wanneer het vinden van een oplossing voor de hiervoor beschreven
problemen in grote ondernemingen wordt overgelaten aan de rechter, die er dan ad hoc moet
zien uit te komen, aan de hand van een zeer algemene norm die weinig duidelijkheid vooraf
geeft.
De kenniseconomie vraagt om een optimale inzet van alle talenten. In toenemende mate zal het
optimaal kunnen plaatsen van human capital de concurrentiekracht van nationale economieën
bepalen. Een zekere mate van harmonische verhoudingen tussen arbeid en kapitaal is hiervoor
cruciaal. De uitdaging is hoe dit vorm te geven zonder dat er allerlei institutionele rigiditeiten
ontstaan. Ook is het duidelijk dat wij niet op een eiland leven.

Al te Nederlandse oplossingen zijn dan ook uit den boze, maar de huidige, op het oog steeds
meer op conflict georiënteerde, praktijken tussen aandeelhouders en werknemers lijken niet te
rijmen met het economisch belang van Nederland. We moeten de moed hebben en willen komen
tot een gemoderniseerd harmonisch maar dynamisch model dat als voorbeeld kan dienen voor
continentaal Europa en kan wedijveren met het Angelsaksische model.
Een belangrijke vraag is hoe om te gaan met de in het vennootschapsrecht vastgelegde
taakopdracht van commissarissen om ‘te handelen in het belang van de vennootschap
(aandeelhouders) en de daarmee verbonden onderneming (werknemers/klanten)’.
Hoe verhoudt zich dit met de toenemende invloed van aandeelhouders? Wat kan geleerd worden
van andere landen? Voordat als ‘automatische impuls’ wordt gesuggereerd om nieuwe vormen te
vinden voor het monddood maken van aandeelhouders, past Nederland enige terughoudendheid;
aandeelhouders hebben lang aan de zijlijn moeten staan.
De vraag is dan ook niet hoe aandeelhouders monddood te maken, maar hoe als
ondernemingsleiding (en RvC) het vertrouwen van aandeelhouders te winnen, en zo ook invulling
te geven aan de notie van het ‘vennootschappelijk belang’. Aandeelhouders zijn een belangrijke
stakeholder en het is aan de moderne RvC hun vertrouwen te winnen.
Maar daarbij moet men ook het werknemersbelang in ogenschouw nemen. Het is een gemiste
kans dat de Code Tabaksblat niet veel aandacht heeft gehad voor de positie van de werknemers
en de Ondernemingsraad. Waarschijnlijk onbedoeld zijn daarmee verhoudingen meer op scherp
gezet dan nodig. In dat opzicht is de roep om een ‘marktmeester’, die de onderneming in gevallen
van nood en conflict zou moeten veilen, misschien aardig voor het beslechten van de strijd
tussen kandidaat-kopers, maar zo’n marktmeester biedt vooralsnog geen soelaas voor de
machtsverhoudingen in het bedrijf en zeker niet voor het beknelde werknemersbelang.
Het machtsevenwicht in ondernemingen is de laatste jaren in veel opzichten op de proef gesteld.
Het ging daarbij om machtsverschuivingen als gevolg van de nieuwe structuurregeling en de
Code Tabaksblat (onder meer beperking van beschermingsconstructies) en om fenomenen als
de filialisering van Nederland, de invloed van activistische aandeelhouders (private-equity- en
hedgefondsen), de positie van werknemers en andere stakeholders en de beloningsregelingen.
Er is geen reden aan te nemen dat al deze ontwikkelingen slechts een tijdelijke rimpeling in het
ondernemingsrecht zijn. We zullen op zoek moeten naar een nieuw evenwicht dat past in de
geglobaliseerde verhoudingen, maar ook recht doet aan de continentaal-Europese gedachte dat
een onderneming meer is dan koopwaar. Het vertrouwen van de diverse belanghebbenden in en
rond de onderneming kan alleen worden verkregen door die groepen een volwaardige positie te
geven in het krachtenveld.
Het zoeken naar een nieuw evenwicht heeft hoge prioriteit en moet met open vizier en
vindingrijkheid worden opgepakt. Het gaat daarbij niet om het sec herstellen van de oude orde,
maar juist om het creëren van nieuwe structuren die het mogelijk maken om het
stakeholdersmodel ook in de toekomst goed te laten functioneren.
Een debat hierover in de Sociaal-Economische Raad ligt dan voor de hand, maar daarbij zouden
wel de vertegenwoordigers van beleggers en andere, niet in de Raad vertegenwoordigde
stakeholders, moeten worden betrokken. Juist in deze wat gepolariseerde tijden is het van belang
dat alle belanghebbenden aan de discussie kunnen deelnemen en hun stem ook aan de politiek
laten horen.
De (Haagse) wonderen zijn de wereld nog niet uit.

