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Inhoudsopgave van het college ondernemingsbestuur

1. Wat is ondernemingsbestuur? (onderwerpsbepaling)

2. Descriptieve versus prescriptieve beschrijvingen

3. Vier benaderingen van ondernemingsbestuur

4. Wie of wat vormt het bestuur van de onderneming? 

5. Ondernemingsbestuur in het spanningsveld van verantwoordelijkheden en belangen

6. De instrumenten van bestuur 

7. Wanneer is er sprake van goed ondernemingsbestuur? 

8. De disciplinering van het bestuur

9. Wat zijn de persoonlijke aspecten in ondernemingsbestuur? 

10. De wijzigende institutionele context van ondernemingsbestuur
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Wat is ondernemingsbestuur? (business administration)

► “… [business] administration is an identifiable activity, that it differs from the actual buying, selling, 
processing, or transporting of the goods, and that in the large industrial enterprise the concern of the 
executives is more with administration (coordinate, appraise and plan) than with the performance of 
functional work.”*

► Hierbij dient onmiddellijk te worden opgemerkt dat er geen eenduidige definitie of opvatting bestaat 
over wat ondernemingsbestuur is

*Chandler, A. D. 1962. Strategy and Structure: Chapters in the History of American Enterprise. Cambridge, MA: MIT Press, p. 8-9.
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Enkele begrippen toegelicht
(slordig taalgebruik is slordig denken) 

► Besturen: het leiden van een organisatie in de zin van een sociaal-economisch systeem
 In dit college

► Besturing: het besturen van een voertuig, werktuig of een systeem in cybernetische zin 
 Wanneer over de besturing van een onderneming wordt gesproken verraadt dit een specifieke, gereduceerde 

opvatting over besturen, zoals we die in de cybernetische management opvatting van de jaren zeventig aantreffen 
(mechanisch wereldbeeld)

 “Besturingsmodel” = onjuiste term voor ‘organisatievorm’ 
 Deze begrippen worden in dit college niet gebruikt

► Beheren: exploitatie, iets in goede staat houden
 Beheer is steeds integraal onderdeel van besturen, de uitdrukking “bestuur en beheer” is een tautologie
 In dit college: onderdeel van control (zoals nodig om het leven in stand te houden (voorkomen van verlies aan 

entropie) en om doelen te realiseren 

► Beheersen: = taalfout met betrekking tot besturen (“je beheerst een taal”)
 Risk management is steeds onderdeel van management control
 Wordt in dit college niet gebruikt
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Wat is ondernemingsbestuur: descriptief versus prescriptief

Opvattingen over ondernemingsbestuur

Descriptief Prescriptief

Bedrijfskunde
(Business Administration)

Ondernemingsrecht Economie

Management control

• Historische 
analyses

• Biografieën
• Auto-biografieën
• Hagiografiën
• Business books
• Boeken over 

leiderschap
• Etc. 

Fayol
Barnard
Sloan

Cadbury

Fayol, H. 1918/1999. Administration Industrielle et Générale. Paris: Dunod
Barnard, C. I. 1948. The Functions of the Executive. Cambridge, Mass.: Harvard University Press
Sloan, A. P. 1962/1986. My Years with General Motors. Hammondsworth: Penguin Books
Cadbury, A. 1995. The Company Chairman (2nd ed.). Hertfordshire: Director Books
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Vier benaderingen voor ondernemingsbestuur

► De juridische benadering

► De economische benadering

► De bedrijfskundige benadering

► De management control benadering

Strikwerda, J. (2002). Wat is ondernemingsbestuur? MAB, 76(1/2), 54-64.
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Ondernemingsbestuur: de juridische opvatting

• Van Schilfgaarde¶ (1995:135) “… het besturen van de vennootschap.
• … leiding bij de dagelijkse gang van zaken
• … plannen maken voor de toekomst
• … nieuwe projecten entameren
• … beleid uitstippelen

• Het behartigen van het belang van de vennootschap
• Benadrukt verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestuurder
• Idem duty of care en duty of loyalty

• American Law Institute:
• In de eerste plaats dient het bestuur zich te richten op de winst van de onderneming en de

winst van de aandeelhouder. Echter, ook wanneer dit leidt tot strijdigheid met het
maximaliseren van winst, geldt voor het bestuur van de onderneming dat het:

(1) Is obliged, to the same extent as a natural person, to act within the boundaries set by law;
(2) May take into account ethical considerations that are reasonably regarded as appropriate to

the responsible conduct of business; and
(3) May devote a reasonable amount of resources to public welfare, humanitarian, educational,

and philanthropic purposes.

Bradley, M., Schipani, C. A., Sundaram, A. K., & Walsh, J. P. 2000. The Purposes and Accountability of the Corporation in Contemporary 
Society: Corporate Governance at a Crossroads, www.ssrn.com.
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Ondernemingsbestuur: de economische opvatting

► Criterium van Coase*:
 Het bestuur dient de activiteiten van en in de onderneming efficiënter te coördineren dan het 

marktmechanisme dat kan 
 Issue: het marktmechanisme is na WOII veel efficiënter geworden

► Kapitaals-allocatie
 Het bestuur moet kapitaal beter kunnen alloceren in investeringsmogelijkheden dan de 

kapitaalsmarkt daartoe in staat is (toegevoegde waarde voor de kapitaalsverschaffers, in de 
klassieke unit-organisatie kon dit gemeten worden via de break-up value)
 De informatieasymmetrie tussen investeerders en bestuurders neemt af

► Parent value / corporate discount 
 Het bestuur moet de afzonderlijke activiteiten van een concern tot betere prestaties weten te 

brengen dan wanneer deze activiteiten zelfstandig zouden zijn of deel zouden uitmaken van een 
andere moeder  wordt: meest aantrekkelijke personal market voor creative knowledge workers

► Vermogen tot tijdige herstructurering‡

 Het bestuur moet in staat zijn, voordat de kapitaalsmarkt daartoe dwingt, de onderneming tijdig te 
herstructuren  innovatie is basis van concurrentie, continue aanpassen.

*Coase, R. H. 1937. "The Nature of the Firm". In O. E. Williamson, & S. G. Winter (Eds.), The Nature of the Firm: Origins, Evolution, and Development. 
New York: Oxford University Press (1991).  Goold & Campbell
‡ Donaldson, G. 1994. Corporate Restructuring: Managing the Change Process from Within. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
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Breakup Value (applies only to the old fashioned unit-organization) 

► Total market value of a corporation if each of its divisions 
operate independently and has its own stock price. Also 
called private market value (PMV), analysts look for high 
PMV in relation to market values to identify bargains and 
potential target companies.

► (Better: break-up value = corporate market value –
private market value of its parts) 

► HP's Break-Up Value
► What's the company worth in parts? That's the next level 

of speculation now that Carly is out of the picture. Here 
is an analysis from Reuters:

Printers= $15 to $22 a share
Enterprise & Services = $6 to $7 a share
PCs = $1 a share Cash= $2 a share
Total= $24 to $32 a share.
HPQ is currently (25/3/05) trading at $21.49

HP

$15-22 $6-7 $1-2

$ 21.49

Σ $24-32

Printers E&S PC’s

http://yahoo.reuters.com/financeQuoteCompanyNewsArticle.jhtml?duid=mtfh77345_2005-02-09_19-24-49_n09185820_newsml�
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Agency Theory of Stewardship Theory:
Het Nederlandse vennootschapsrecht is gebaseerd op het rentmeestermodel, 
Tabaksblat gaat uit van de agency theory

Agency Theory:

 De bestuurder stelt zijn eigen belang boven 
dat van de aandeelhouders 

 De bestuurder zal er op gericht zijn de 
aandeelhouders tevreden te stellen 
satisfycing behavior, maar meer ook niet

 De bestuurder zal maximalisatie van  share 
holder value nastreven voor zover hij 
daartoe gedwongen wordt (financiering, 
bescherming tegen overnames)

Stewardship Theory

 De Bestuurder is vanuit een innerlijke 
motivatie en een externe 
verantwoordelijkheid gericht op een goed 
rentmeesterschap van de hem  
toevertrouwde middelen

 Is gericht op de continuïteit van de 
onderneming

 Jensen: gericht op maximalisatie van de 
waarde van de vennootschap in the long 
run

Enlightened Stakeholder Theory of Jensen (2000): steeds zal het bestuur met 
meerdere  belangen rekening hebben te houden om welke doelstelling dan ook te 
realiseren
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Ondernemingsbestuur: de bedrijfskundige opvatting, taken van de 
leiding van de onderneming

► Normatieve taken van het bestuur: 
 Opérations techniques (production, fabrication, transformation)
 Opérations commerciales (achats, ventes, échanges)
 Opérations financières (recherche et gérance des capitaux)
 Opérations de securité (protection des biens et des personnes)
 Opérations de comptabilité (inventaire, bilan, prix de revient, statistique, etc.)
 Opérations administrative

 Prévoyance, cést-à-dire scruter l’avenir et dresser le programme d’action;
 Organisation: c’est-à-dire constituer le double organisme, matériel et social, de 

l’entreprise
 Commandement c’est-à-dire fonctionner le personnel, le recrutement, la formation du 

personnel en la constitution du corps social
 Coordination: c’est-à-dire relier, unir, harmoniser tous les actes et tous les efforts
 Contrôle: c’est-à-dire veiller à ce que tout se passe conformément aux règles établis et 

aux ordres donnés

Fayol, H. 1918/1999. Administration Industrielle et Générale. Paris: Dunod. 
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De opvatting over ondernemingsbestuur conform Bleicher, Tricker

► Ondernemingsbestuur bestaat uit de volgende taken:

 Het uitoefenen van de formative role (slide 12)
 Het bepalen waar de onderneming voor staat in de samenleving

 Het uitoefenen van de performance role (slide 13)
 Er voor zorgen dat gerealiseerd wordt wat gerealiseerd moet worden

 Het uitoefenen van de conformance role (slide 14)
 Het afleggen van verantwoording
 Het waarborgen van goed rentmeesterschap

Bleicher, K. 1992. Das Konzept Integriertes Management (2 ed.). Frankfurt: Campus Verlag
Tricker, R. I. 1994. International Corporate Governance. New York: Prentice Hall
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De formative role van het bestuur

• Het bepalen van de maatschappelijke doelstelling en identiteit van de onderneming, w.o.:
• Waar de onderneming voor staat, in inspirerende en normatieve zin (geformuleerd in de missie)
• De hiërarchie van waarden van de onderneming

• Risico-bereidheid
• Innovativiteit

• Corporate & brand image
• Stijl van leidinggeven
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Omdat pragmatische informatie altijd imperfect is, moet 
control/performance management altijd ingebed zijn in waarden

Mission
Why We Exist

Hierarchy of Values

Vision

Strategy
Our ambition, objectives and choices

Strategy Map
Translate the Strategy into Alignment and Preparedness 

Balanced Scorecard
Measure and Focus

Strategic Outcomes

Satisfied Shareholders Delighted Customers
Motivated and 

Prepared Workforce
Efficient and Effective 

Processes

Targets and Initiatives
What We Need to Do

Personal Objectives
What I Need to Do

• Economic model
• Cause-effect
• Management 

information
• Objective Function
• (Organization form)

Our interpretation of 
contemporary and 
future developments in 
the industry, markets, 
society; assumptions

• Performance 
management 

• Performance 
measurement

Het systeem en 
proces van 

management 
control

Prévoyance

Organisation

Commande-
mentCoordination

Contrôle
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De performance role van het bestuur

a) Bepalen van de strategie en de doelstellingen van de onderneming

b) Bepalen van de operating logic van de onderneming, de business en resource scope van de 
operationele eenheden en daarmee het coördineren van de activiteiten van en binnen de 
onderneming, dit omvat tevens het tijdig en juist aanpassen van de organisatie aan veranderende 
omstandigheden (management of change) 

c) Bepalen van de parameters & targets waarmee de operationele eenheden worden aangestuurd en 
gecoördineerd

d) Het (doen) realiseren van de doelstellingen van de onderneming

e) Resource verwerving en allocatie (in de ruimste zin van het woord)

f) Het ontwikkelen van medewerkers door het delegeren van taken, opleiding en vorming

g) Toekennen van beslissingsbevoegdheden in de organisatie, bepalen van voorbehouden 
bevoegdheden

h) Het benoemen, beoordelen en ontslaan van managers van operationele eenheden

i) Financiering, juridische zaken, (administratieve) systemen, strategisch marktonderzoek, e.d.
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De conformance role van het bestuur

a) Het afleggen van verantwoording aan de AvA, RvC en OR
b) Belastingaangifte, milieurapportages e.d.
c) Het doen naleven van wetten, gebruiken en voorschriften
d) Het toezicht uitoefenen op het realiseren van doelstellingen
e) Het toezicht uitoefenen op het persoonlijk functioneren van managers in relatie tot anderen
f) Het bewaken van de integriteit van de onderneming
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De management control-benadering: de bestuurder wordt geacht in-
control te zijn

Adapted from;  Anthony & Govindarajan, Management Control Systems 1995

The elements of a management control 
process: 

 Sharing of mission and values 
 Planning
 Organization/task structure
 Objective setting 
 Training & Development
 Systematic and free communication to 

discuss targets, performance and  deviations
 To monitor external assumptions (rolling 

forecast) and internal assumptions
 Systematic evaluation of performance against 

targets and market developments, judgment, 
appraisal and corrective action plans

 The reward and punishment system

Human behaviour
 Clear vision, understanding of business and 

markets, direction + targets
 Motivation, mentality to act
 Resources, tools, authorities

Elements of the control system

Control
Device

Entity being 
controlled

2. Detector: Reported 
information about 
what is happening

1. Effector: Behaviour 
altering 

communications

3. Assessor: 
Comparison with 

standard
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A Multi-disciplinary View On To-be-in-control

1. The resource dependency view 
o Without control over (future) resources: no in-control

2. Control as an issue of (market) power
o Without a power position in the environment: no in-control

3. The system view 
o Ashby’s Law of Requisite Variety

4. The managerial view 
o Dynamic system of management control according to e.g. Merchant (includes risk management)

5. The principle of action
o That the executives let them self not be trapped into the fight or flight syndrome

6. The psychological view 
o That bounded knowledgeability, bounded rationality, group think, blind trust, governance overhang etc, timely are 

corrected
7. The institutional-economic view 

o Specific decisions of the executives need to be supervised and corrected timely (that others have control over the 
executive management)

8. The principal-agent view
9. The property rights view
10. The legal-accounting view 

o Proper protection of the value of the firm, including proper accounting and reporting
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The elements of control systems: ERM COSO falls short as a 
framework to assess a firm whether it is in-control

ERM COSO

► Internal Environment
► Objective Setting
► Event identification
► Risk Assessment
► Control Activities
► Information and Communication
► Monitoring

Economic/managerial view

► External control
 Market power
 Creating a favorable market structure
 Deep pockets
 Reputation
 Influencing decision makers in the firm’s context

► Internal control
 A clear strategy
 Logical organization

 Structure
 Sub-unit power base criterion

 Processes
 Incl. management control process

 A proper mental state / attitude of management to 
adapt the strategy and organization wherever 
necessary
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Wanneer is de RvB in control? 

► Een onderneming is in control wanneer zij steeds die productiefactoren weet te verwerven, te 
behouden en te exploiteren zoals nodig voor de continuïteit van de onderneming* 
 Financiering
 Kennis
 Markt(en) / marktkennis
 Personeel
 Grondstoffen
 Energie, e.d.

► Hiertoe dient de RvB een external control te voeren en een internal control‡; 

► Control in subjectieve zin: Een RvB zal zich in control voelen wanneer er geen partij of macht is die de 
RvB tegen zijn wil kan ontslaan. 

* Fligstein, N. (1990). The Transformation of Corporate Control. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
‡Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). The external control of organizations : a resource dependence perspective. New York: Harper & Row.
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To be or not to be: In-control

Instrumenten voor internal control

► Missie
► Waardenhiërarchie 

 Juiste stijl van leidinggeven
► Adequate visie op de omgeving
► Strategie (logisch samenhangende keuzes)
► Goed opgezette causaliteit (business 

model) 
► Juiste partitie en attributie van 

beslissingsrechten
 Sub-unit power criterium 

► Een infrastructuur voor het meten en 
beoordelen van prestaties van eenheden 
en van individuen
 Management control

 Financial control
 Business control
 Proces control

► Een juist gekozen beloningssysteem 

Instrumenten voor external control

► Marktmacht 
 Capability power
 Specific market power
 Persuasive market power
 Competitive pressure
 Non-competitive pressure
 Positional power in a network industry
 Control over infrastructures
 Control over standards

► Het creëren van een marktstructuur ten gunste 
van de onderneming

► Deep pockets om concurrenten van de markt te 
verdrijven en nieuwe toetreders te hinderen

► De reputatie van de onderneming bij de media, 
financieel analysten, NGO’s e.d. 

► Het beïnvloeden van politici, beleidsmakers, 
strategische samenwerking met de overheid

Zie ook: Strikwerda, J. 2005. Growth, Governance and Organisation: On power strategy and modular organisation. Assen-Utrecht: Van Gorcum - NNC



ERM Organization? Beck (1998): “techniques and processes of risk 
management reduce accountability by masking responsibility” 

ERM 
Director

Vice President and
Chief Risk Officer

Corporate Credit 
Risk Manager

Insurance 
Risk Manager

ERM
Manager

ERM
Manager

Staff StaffStaff

FES 
Commodity 
Risk Mg.
Director

Organization chart by Institute of Internal Auditing 
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What management information is required to be in-control? 
(Information space)

% Relevant information

% Accuracy

% Timeliness

Alberts, D. S., Garstka, J., & Stein, F. P. (1999). Network centric warfare : developing and 
leveraging information superiority. Washington, DC: National Defense University Press, p. 34. 

o Management information that comprises: 
– Financial and non-financial information
– Leading en lagging parameters 
– External- and internal information
– Structured and non-structured data  
– Pragmatic information
– Meta-information
– Axiological information

o Information that is: 
– Relevant
– Timely
– Trustworthy
– Accessible (= not used for internal power games) 

o Information that: 
– Triggers the strategic development, innovation, 

exploration
– Creates a competitive strength
– Triggers timely adaptation and change = premise-

control 
– Enables accountability
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15/01/2010 J. Strikwerda · 24

Wie of wat vormt het bestuur van de onderneming?

► Het bestuur van een NV resp. BV wordt  uitsluitend gevormd door de  Raad van Bestuur
 De RvC en de AvA zijn wel organen van de vennootschap, maar hebben geen initiatiefrecht met 

betrekking tot het beleid van de vennootschap/onderneming 
(AvA wel het geven van algemene richtlijnen)

 (maar, zie de recente ontwikkelingen rond active share holders)
 Bestuurders worden, behalve bij oprichting en in een structuur-NV, benoemd door de AvA, op 

voordracht van het bestuur en RvC

► De RvB van een 100% gehouden dochter is juridisch gesproken weliswaar het bestuur van die 
vennootschap, maar voldoet in materieel opzicht niet aan het criterium van autonomie 
(concernverhouding), zodat de RvB van een dochter niet tot het bestuur van een concern wordt 
gerekend

► Een management team, respectievelijk groepsraad (bestaande uit leden van de RvB en directeuren 
van divisies e.d. maakt geen onderdeel uit van het bestuur van de vennootschap
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Wat is de opdracht van het bestuur van de onderneming? 

► Code Tabaksblat:
 Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap, hetgeen onder meer inhoudt dat hij 

verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie en 
het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het bestuur legt hierover 
verantwoording af aan de raad van commissarissen en aan de algemene vergadering van 
aandeelhouders. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de 
vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking 
komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af.

 Vraag: wat zijn dan de overige verantwoordelijkheden van de RvB? 

► Kritiek:
 In de code Tabaksblat wordt een juridische benadering gevolgd voor ondernemingsbestuur. De 

fout in deze code is dat doel en middel wordt verward. De vennootschap als juridisch instrument is 
enkel middel voor een hoger doel: het creëren van waarde door middel van een onderneming. 



15/01/2010 J. Strikwerda · 26

Wat is de opdracht van het bestuur van de onderneming? Meerdere 
opvattingen

► Winstmaximalisatie op korte termijn, per kwartaal uit te keren als dividend (Milton Friedman, Capitalism 
and Freedom, 1962)

► Creëren van de aandeelhouderswaarde op de lange termijn (code Tabaksblat)

► De continuïteit van de onderneming

► De (maximalisatie van de) bijdrage van de onderneming aan de economische groei

► De (maximalisatie van de) bijdrage aan de welvaart en het welzijn van de samenleving 
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De opdracht van het bestuur van de onderneming vloeit voort uit de 
opdracht van de onderneming

► De opdracht van de onderneming is het creëren van 
waarde door het ontwikkelen, voortbrengen en op de 
markt brengen van goederen en diensten waar de 
samenleving om vraagt (Drucker), en wel zo dat 
daardoor de productiviteit stijgt, zonder dat roofbouw 
wordt gepleegd op materiële noch op immateriële 
middelen in de samenleving 

► Waarde is het verschil tussen consumer’s maximum 
willingness-to-pay en de costs of resources, die door de 
prijs P verdeeld wordt in het consumer surplus en de 
winst voor de onderneming

► De opdracht voor de bestuurder is de hiervoor 
genoemde waarde te maximaliseren 

► Het is de taak van de overheid om via de werking van 
de markt ervoor te zorgen dat die waarde op een faire 
manier verdeeld wordt tussen het consumer surplus (en 
dus het social surplus) en de winst voor de 
onderneming

Va
lu

e 
cr

ea
te

d

Consumer’s maximum 
willingness-to-pay

Price

Consumer 
surplus

Firm’s 
profit

Firm’s 
cost

B

P

C
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Ondernemingsbestuur in termen van verplichtingen

► Een RvB heeft drie verplichtingen: 

 De verplichting van goed rentmeesterschap
 Beheren, exploiteren en verder ontwikkelen van toevertrouwde middelen, materieel en 

immaterieel

 Een inspanningsverplichting
 Formative role, beleid, goede organisatie, personeelsbeleid

 Een resultaat verplichting
 Going concern, vennootschappelijk belang, shareholder value

► Dus niet de ‘narrow and orthodox view … that suppliers of finance assure themselves of getting a 
return to their investment’ (Jean Tirole, The Theory of Corporate Finance, 2006)
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De Nederlandse wetgever? 

► Art. 2 Wet op de Bedrijfsorganisatie: 

De Raad [SER] heeft, onverminderd de hem bij de vijfde titel van dit hoofdstuk 
opgedragen adviserende functie, tot taak een het algemeen belang dienende 
werkzaamheid van het bedrijfsleven te bevorderen, alsmede het belang van het 
bedrijfsleven en de daartoe behorende personen te behartigen. 

 Maatschappelijk (verantwoord) ondernemen (MVO)? Hirsch Ballin: “Ondernemen dient steeds 
maatschappelijk verantwoord te zijn 

► Kuin: “Hoe belangrijk het ook is dat de ondernemer op gepaste wijze zijn burgerzin betoont door het 
steunen van goede doelen, de ware toetssteen voor zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt in 
de manier waarop hij zijn vak uitoefent. (…) Een ondernemer mag nog zoveel donaties doen of andere 
goede werken verrichten, niets is zo belangrijk als het betonen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid in het eigenlijke werk.”

Kuin, P. (1977). Management is méér: De sociale verantwoordelijkheid van de ondernemer. Amsterdam: Elsevier, P. 126. 
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De opvatting van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het 
bestuur van een onderneming volgens Sir Adrian Cadbury

► Basic companies responsibilities:
 To meet its material obligations to shareholders, employees, customers, suppliers and creditors, to 

pay taxes, and to meet its statutory duties
 (to meet society’s demands for goods and services, to provide employment, to contribute to 

the exchequer and to operate efficiently at a profit) 

► Responsibilities for actions:
 Making the most of the community’s human resources
 Avoiding damage to the environment 

► Responsibility for consequences of actions:
 To envisage the wider consequences of their decisions on society, e.g. to maintain the framework 

of society in which it operates
 How far should a business reflect society’s priorities rather than its own commercial priorities? 

*Cadbury, A. (1995). The Company Chairman (2nd ed.). Hertfordshire: Director Books.
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Naar welk of wiens belang richt de RvB zich?

► De RvB is verantwoordelijk voor het behartigen van het belang van de vennootschap en de daarmee 
verbonden ondernemingen (Van Schilfgaarde*, idem Sir Cadbury, vloeit voort uit de institutionele 
opvatting van de vennootschap)

 Het vennootschappelijk belang is een resultante van belangen van deelgroepen en wordt in haar 
invulling mede bepaald door diegene die de verschillende deelbelangen afweegt.

 De RvB is in de eerste plaats verantwoordelijk tegenover de rechtspersoon waarvan hij bestuurder 
is en daarnaast, dat is een andere verantwoordelijkheid, is het bestuur verantwoording 
verschuldigd aan de AvA (Cadbury)

 Issue: De RvB mag naar opvatting van Nederlands recht (maar het geldt ook voor een aantal 
staten in de USA) niet uitsluitend het belang van de aandeelhouders (shareholder value) 
nastreven. 
 In het Nederlands recht is de aandeelhouder slechts eigenaar van zijn aandeel, de 

vennootschap ‘is van zichzelf’
 Issue: de bestuurder mag zijn persoonlijk belang niet laten prevaleren boven het 

vennootschappelijk belang (Duty of loyalty)

*Schilfgaarde, P. v. 1995. Van de BV en de NV (10e ed.). Arnhem: Gouda Quint
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Wat impliceert het voorgaande voor de beloning van de bestuurder? 

► De hoogte van de beloning is een maatschappelijk-politiek vraagstuk: 
 Welke inkomensongelijkheid accepteert een samenleving? 
 Wanneer wordt het equity principle geschonden? 

► De systematiek van de beloning is een vraagstuk van organisatie-ontwerp (performance management) 
en noodzakelijke organisatie-verandering* 

► Beloning kan niet gebaseerd zijn op aandeelhouderswaarde
► Beloning als rent-extraction moet in relatie staan tot de bijdrage van de bestuurders als kenniswerker 

tot de totale prestatie van de onderneming, zoals van de overige kenniswerkers in de organisatie
► Beloning mag niet op basis van een stap-functie gebaseerd zijn op prestaties, maar moet gebaseerd 

zijn op een continue lineaire functie
► Benchmarks voor beloning van bestuurders drijven via het ratchet effect de beloning systematisch op
► De onderhandelingen tussen RvC en CEO over de beloning van de laatste zijn geen arms length 

negotiations, een RvC gaat moeilijke gesprekken uit de weg 

*Wruck, K. H. (2000). Compensation, Incentives and Organizational Change: Ideas and Evidence from Theory and Practice: SSRN.
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Welke belangen zijn er in het geding met betrekking tot de 
vennootschap/onderneming? 

► Het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen (Artikel 140 lid 2 van Boek 
2 van het Burgerlijk Wetboek )

► Het belang van de aandeelhouders

► Het belang van de direct bij de onderneming betrokkenen: het bestuur, leidinggevenden en 
werknemers, toeleveranciers en afnemers;

► Het belang van al diegenen die direct of indirect door het handelen van de onderneming kunnen 
worden getroffen, ook wel genoemd het stakeholders-belang

► Het belang dat de samenleving als geheel heeft bij de onderneming, respectievelijk de andere dan 
direct economische bijdragen van de onderneming aan de samenleving. (Bos, 2000)



15/01/2010 J. Strikwerda · 34

De spanning tussen het Nederlands recht en wat economisch 
wenselijk is

► Het Nederlands recht impliceert dat de RvB zich concentreert op het maximaliseren van de waarde van 
de onderneming op langere termijn

► Dit streven echter is in strijd met het general welfare theorem: als gevolg van o.m. technologische 
ontwikkelingen wijzigen schaarsteverhoudingen  zodat resources gerealloceerd moeten worden om 
(nieuwe) groei mogelijk te maken
 Ondernemingen bestaan gemiddeld slechts 30-40 jaar 

► Vandaar dat de zich nu ontwikkelende opvatting is: 
 “The real issue is what corporate behavior will get the most out of society’s limited 

resources…?”* 

► Relevantie voor ondernemingsbestuur en corporate governance
 Economische wetten zijn steeds sterker dan formele wetten en regels

*Jensen, M. C. 2001. "Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function". Journal of 
Applied Corporate Finance, Fall: 17.
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Four legitimate values 

Economic growth: 
“The real issue is what 
corporate behavior will 
get the most out of 
society’s limited 
resources…?” 
(Jensen)

Maintaining 
Social capital, 
social cohesion, 
Sustainability 
Stakeholder value

Committed 
finance / going-
concern value of 

the firm

Liquid finance / 
liquidation value of 

the firm / shareholder 
value
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Wat zijn de middelen, de instrumenten en de bevoegdheden van het 
bestuur?

► Eigentliches Mittel der Konzernführung ist die Psychologie
 De organisatie als sociaal systeem kan niet mechanisch-deterministisch gestuurd worden
 Een organisatie functioneert bij gratie van verinnerlijking van doelstelling, waarden en 

verantwoordelijkheid
 Kanttekening, deze Duitse opvatting gaat uit van identification based trust, de zich in het 

kader van de moderne corporate governance ontwikkelende opvattingen gaan uit van calculus 
based trust

 Wel is het de taak van de RvB daarvoor de mogelijke en noodzakelijke (persoons-externe) 
omstandigheden te creëren (zie elders in dit college)

► Instrumenten: zie vakgebied internal governance

► Bevoegdheden: (Van Schilfgaarde): De bevoegdheden (en dus de autonomie) van het bestuur van de 
onderneming zijn in beginsel onbeperkt gezien het feit dat uitsluitend het bestuur verantwoordelijk is 
voor de vennootschap, maar worden begrensd door de wet, door de doelomschrijving van de 
vennootschap en door daartoe opgenomen bepalingen in de statuten van de onderneming
 Echter: de RvB bevindt zich wel in de heteronomie van het corporate governance systeem, de 

economische autonomie van ondernemingen neemt snel af
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The corporate governance revolution: loss of discretionary powers 
of the CEO / Executive Board

► “ In the past, the complementarity between inside financial capital and human capital held the firm and 
its growth together. Owners were happy to let insiders use the funds generated by existing assets to 
finance new investments because this secured them property rights on growth opportunities. Insiders 
were happy to exercise these options within the legal framework of the existing firm, because their 
career and earnings potential was enhanced and, lacking financing, they could not have done it on their 
own. This balance of power is reflected in the traditional view of the corporation (e.g., Gordon 
Donaldson and Jay Lorsch, 1983), which assumed cash flow “belonged” to insiders, in the sense that 
they could, and should, use it to grow the organization.” 

► “ The corporate governance revolution of the 1980s broke this equilibrium.” 

► Raaijmakers, Ondernemingsrecht, 2006:392 
 De bestuurszelfstandigheid wordt ingeperkt door versterking van de positie van de RvC en het 

conceptuele onderscheid tussen bestuurs- en toezichthoudende taken vervaagt daardoor
 De gezamenlijke zelfstandigheid van bestuur en RvC tegenover de AvA neemt af door de 

versterking van de rechten en bevoegdheden van de AvA en de beleggers
 Beide ontwikkelingen worden versterkt door de toenemende invloed van grote beleggers en hedge 

funds die ook buiten de AvA om bestuurders onder druk zetten 

Rajan, R. G., & Zingales, L. (2001). The Influence of the Financial Revolution on the Nature of Firms. CRSP Working Paper No. 525. http://ssrn.com/abstract=259537.
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Het standaard model voor internal governance
(voor het besturen van een multi-divisionele onderneming) = 
volledigheidstoets

In een M-vorm* bestuurt de RvB door middel 
van: 

1. De missie, identiteit en waarden van de 
onderneming

2. Het bepalen van de business scope van elk der 
operationele eenheden

3. Het bepalen van de resource scope van elk der 
operationele eenheden

4. Het benoemen, beoordelen, belonen en 
ontslaan van het management van de eenheden

5. Het financieren van de operaties
6. Het stellen van strategische en financiële te 

realiseren doelen
7. Het attribueren van beslissingsrechten en 

bepalen van voorbehouden bevoegdheden 
8. De control van de performance tegen 

taakstelling, marktontwikkelingen en criteria van 
o.m. efficiency

9. Het opleggen van policies (bijv. accounting 
standards)

HQ

Division Business 
unit

Operating
Company

Business
scope

StaffStaff

R
es

ou
rc

e
sc

op
e

* M-vorm is de technische benaming voor de multi-divisionele organisatie, 
gebaseerd op Sloan, Drucker. 



Een referentiemodel voor de economie van de 21ste eeuw: 
ondernemingen die in een economie van kennisgeneratie en –
exploitatie geen synergieën weten te realiseren blijven marginaal. 
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SSC P
SSC Q

HQ

Division A Division B Division C

Treasury

Account X
Marketsegment / Account Y

Key Asset 1
Key Asset 2

Financial synergies

Knowledge synergies

Customer synergies

Process synergies
Purchasing synergies

De synergieën zijn ontleend aan: 
Kaplan, Robert S. and David P. Norton. 2006. Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies. Boston, MA: Harvard Business School Press.
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De budgetmethode voor besturen begint vervangen te worden door 
besturen op bases van een oorzaak-gevolg diagram

Long-Term Shareholder Value

Productivity Strategy Growth Strategy

Improve Cost 
Structure

Increase Asset 
Utilization

Expand Revenue 
Opportunities

Enhance 
Customer Value

Price Quality Availability Selection Functionality Service Partnership Brand

Customer Value Proposition

Product/Service Attributes Relationship Image

Operations Management 
Processes

Processes that produce 
and deliver products and 

service 
• Supply
• Production
• Distribution
• Risk Management

Strategic Job 
Families

Human Capital

• Skills
• Training
• Knowledge

Customer Management 
Processes

Processes that enhance 
customer value 

• Selection
• Acquisition
• Retention
• Growth

Strategic IT 
Portfolio

Information Systems

• Systems
• Databases
• Networks

Regulatory and Social 
Processes

Processes that improve 
communities and the 

environment 
• Environment
• Safety and health
• Employment
• Community

Organization 
Change Agenda

Organization Capital

• Culture
• Leadership

• Alignment
• Teamwork

Innovation 
Processes

Processes that create new 
products and services 

• Opportunity ID
• R&D portfolio
• Design/develop
• Launch

+ +

Financial 
Perspective

Customer 
Perspective

Internal
Perspective

Learning and 
Growth 
Perspective

Creating 
Alignment

Creating 
Readiness

* Kaplan, R. S., & Norton, D. P. 2004. Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Boston, Mass: Harvard Business School Press.
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Toetsbaarheid van (goed) bestuur? 
Wanneer kan gesproken worden van ‘goed bestuur’?

► Er is niet een eenduidig systeem van criteria waaraan het bestuur te toetsen
 Een mislukking is geen (verwijtbare) tekortkoming!

► Het bestuur van een onderneming moet primair getoets worden op zijn ondernemerschap
 Zorgvuldigheid in afweging en besluitvorming;
 Maar verlangd wordt van de bestuurder: 

 Durf
 Initiatief
 Innovatieve kracht

 De overige toetsingen zijn daaraan ondergeschikt 
 Fouten van de bestuurder: “...of een gepercipieerde tekortkoming van de bestuurder intrinsiek 

onderdeel uitmaakt van een ‘venture’ (Raaijmakers, 2000: 215)”

 Wat er fout is in de benadering van corporate governance in Nederland is dat het volledig is 
verjuridiceerd en ver-audit, waarbij de oorspronkelijke functie van CG uit het oog is verloren: 
economische groei 

Raaijmakers, M. J. G. C. 2000. Vennootschaps- en rechtspersonenrecht (4e ed.). Deventer: Gouda Quint.
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Berle & Means: Toward what end the powers of the CEO be directed? 

(Waarom sommige RvBs gedisciplineerd dienen te worden)

1. Managers (CEOs) function as something like trustees for stockholders, regarding the interests of 
shareholders as primary  (managerial trusteeship)

2. Managers (CEOs) might take the opportunity to plunder the resources of the firm, utilizing the corporate 
form to exploit other constituencies (managerial entrenchment)

3. Management (CEO) could choose to use the freedom, not narrowly for their own or for stockholder’s 
interests, but for the interest of society as a whole (social responsibility ≈ managerial professionalism) 

4. Moral Hazards (Jean Tirole, 2006)
1. Insufficient effort – satisfycing behavior, pain avoiding, insufficient internal control
2. Extravagant investments – pet projects, empire building
3. Managers (CEOs) might take the opportunity to plunder the resources of the firm, utilizing the 

corporate form to exploit other constituencies (managerial entrenchment)
4. Self-dealing varying from perks to outright illegal activities

Tirole, J. (2006). The Theory of Corporate Finance. Princeton: Princeton University Press.
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Mechanismen om besluiten van RvB’s te doen convergeren met het 
maatschappelijk belang

► Kapitaalsmarkten

► Wettelijk en politieke regulerende systemen

► Product- en factormarkten

► Het systeem van corporate governance

► Het enqueterecht

► Civielrecht (onrechtmatige daad, bijvoorbeeld aangespannen door milieubewegingen

► Publiciteit, NGO’s, de pers 

► Berle & Means (1932/1991) managerial professionalism, “managers can choose to use their 
freedom, not narrowly for their own or for stockholder’s interests, but for the interest of society as 
a whole” 
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Is private equity de enige factor die de RvB kan disciplineren?  

► Jensen: Ja, want alle andere mechanismen hebben tot nu toe gefaald; “Private Equity (PE) is a new 
and powerful model of general management”* 

► Boot & Cools: “Private equity geeft aandeelhouders informatie en macht en daarmee de mogelijkheden 
om focus en discipline te creëren. … Private equity heeft een relatief korte horizon en een bijna 
exclusieve focus op het verbeteren van het financieel rendement. … Het is daarmee een tijdelijk 
reparatiemodel en geen structureel alternatief”§ [voor active public equity]

► Hier is sprake van een klassiek maatschappelijk vraagstuk: kan een samenleving functioneren (groeien 
en bloeien) op basis van een externe, opgelegde discipline?♣

 Na Descartes, Kant, Fichte en Marx handelt de mens niet langer vanuit zijn sterfelijkheid, maar 
vanuit de theorie. Na deze filosofen, echter, bestaat die theorie niet meer uit reflectie, maar uit het 
verschaffen van grondslagen voor succesvol handelen. 

 Als na 1968 de ideologieën ten einde lopen en de wereld niet meer in termen van vijanden maar 
van concurrenten wordt uitgedrukt worden managers ontremd: niet langer handelen ze in naam 
van de maatschappelijke vooruitgang, maar in naam van de vrije markt en succes

► Zie hier de tegenstelling principal – agent theory versus het rentmeesterschap als basis voor 
(maatschappelijke verantwoord) ondernemingsbestuur 

*Jensen, M. C. (2007). The Economic Case for Private Equity (pdf of Keynote Slides): SSRN.
§Boot, A. W. A., & Cools, K. (2007). Private equity en activistische aandeelhouders: bestuur onder vuur. In Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde Preadviezen 2007 
(Ed.), Private Equity en Aandeelhoudersactivisme.
♣ Sloterdijk, P. (2005). Im Weltinnenraum des Kapitals: Für eine philosopische Theorie der Globalisierung. Frankfurt a. Main: Suhrkamp Verlag, h. 5 Die Erfindung der Subjektivität –
Die primäre Enthemmung und ihre Ratgeber .
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What purposes serve corporate governance systems?

► "Corporate governance is concerned with holding the balance between economic and social goals 
and between individual and communal goals. The governance framework is there to encourage the 
efficient use of resources and equally to require accountability for the stewardship of those resources. 
The aim is to align as nearly as possible the interests of individuals, corporations and society.“ (World 
Bank)

► Optimal use of resources; allocation efficiency (maximizing growth, value creation)
 To see that resources are deployed in a best way

 Withdrawing funds from obsolete activities and investing in new economic growth areas
 Breaking up companies, mergers, exits, before the product market forces management to do 

so
 That value is distributed equitable between those who have a legitimate right to it

► Monitoring & Control
 To exact responsibility from management, “… the [UK] law distinguishes between the duties of 

directors to the company and their responsibilities to their shareholders”. (Cadbury, 1995)
 To maximize return on resources, investments
 To uphold the duty of loyalty and the duty of due stewardship
 To curb agency costs

► To create trust
 In a system in which managers work with capital of other people and institutions

Bradley et al. 2000, Williamson, and others
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Het functioneren van de bestuurder als persoon

► Zingeving: de bestuurder moet individueel en collectief toegevoegde waarde leveren, dit kan door:
 Een visie die anderen stimuleert
 Anderen een breder perspectief bieden op hun werk
 Het creëren van een infrastructuur die anderen in staat stelt betere te presteren
 Het uitdagen van anderen tot prestaties waartoe ze zelf niet zouden zijn gekomen

► Personen: de bestuurder is voortdurend in de weer met personele aangelegenheden en -relaties

► Machtsbasis: De bestuurder zit continu in de zorg om zijn persoonlijke machts- en legitimiteitsbasis

► Afhankelijkheid: de bestuurder is voor realisatie van zijn doelstellingen en taken afhankelijk van 
anderen, die anderen kunnen maar gedeeltelijk direct aangestuurd worden, psychologische 
beïnvloeding is doorslaggevend, maar is wel wederzijds, zodat er altijd een element van aftasten in 
bestuurlijke verhoudingen speelt

Pfeffer, Managing with Power, R. Kanter
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Ondernemingsbestuur bestaat uit drie rollen,
Vandaar dat in de samenstelling van een RvB naar een 
complementaire samenstelling wordt gestreefd

• Visionair
• Ambitieus
• Resultaat gericht
• Grensverleggend

• Organisatie = instrument

“Dirigerend leiding geven”

Ondernemer Bestuurder

• Gericht op doelen en 
middelen

• Gericht op performance 
parameters

• Gericht op management 
control

• Regelgever en -
handhaver

• Organisatie = creëren 
van voorwaarden
“Constituerend leiding 

geven”

• Verschaft een zingevend 
kader

• Motiveert mensen
• Daagt mensen uit
• Coach
• Stuurt gedrag van 

mensen

• Organisatie = sociale 
gemeenschap

“Dirigerend leiding geven”

Leider
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L’ensemble de qualités et de connaissances du dirigeant

► Qualités physiques : santé, vigueur, adresse

► Qualités intellectuelles: aptitude à comprendre et à apprendre, jugement, vigueur et souplesse 
intellectuelles

► Qualités morales: énergie, fermeté, courage des responsabilités, initiative, dévouement, tact, dignité 

► Culture générale: notions diverses qui ne sont pas exclusivement du domaine de la fonction exercée

► Connaissances spéciales: elles concernent exclusivement la fonction, soit technique, soit commerciale, 
soit financière, soit administrative, etc. 

► Expérience: connaissance résultant de la pratique des affaires, c’est le souvenir des leçons qu’on a 
soi-même tirées des faits

Fayol, H. 1918/1999. Administration Industrielle et Générale. Paris: Dunod
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Jeffrey Pfeffer: Managing with Power*

► To avoid losing power we need to be sensitive to sometimes subtle changes in the environment, …

► People in power are seldom challenged or given bad news, and even when challenged, they have a 
tendency to reject the discrepant information. 

► It is no wonder, then, that changing circumstances often produce, with some lag, a dynamic that 
causes those in power to lose that power.

► ... but my view is that the real problem with the entrepreneur is the failure to understand the importance 
of developing power bases within [and outside js] the organization. It is this, rather than the change in 
business issues, that seems to explain why some entrepreneurs survive and others lose their jobs as 
their firms develop.

* Harvard Business School Press, 1992
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De wijzigende institutionele context van de bestuurder

► Het concept van de Modern Business Enterprise (1900) vervalt 

► Instructiebevoegdheid van de bestuurder is niet langer (uitsluitend) gebaseerd op eigendom van activa 
door de vennootschap

► Controle over het vervreemdingsrecht van kritieke activa als basis van control is vervallen

► De macht van de bestuurder als centrale figuur in het resource allocatie proces is komen te vervallen 
als gevolg van efficiëntere markten en een wijziging in de aard van activa 

► Als gevolg van de dalende kosten van informatie, de wijzigende aard van activa en het stijgende 
opleidingsniveau van medewerkers begint de traditionele Romeins-Weberiaanse methode van 
besturen (die ook nog steeds kenmerkend is voor de onderneming van de twintigste eeuw) vervangen 
te worden door een ander systeem

Langlois, Richard N. "Schumpeter and the Obsolescence of the Entrepreneur."  (2002).
———. "The Vanishing Hand: The Changing Dynamics of Industrial Capitalism." 66: The University of Connecticut, 2002.
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