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“Wie een kind heeft verwekt,
een boom heeft geplant,
en een boek heeft geschreven,
heeft niet nutteloos geleefd.”

Mark Eyskens
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“Wij zijn tamelijk egoïstische dieren. Misschien is het nog erger en
zijn we volslagen egoïstische dieren. Misschien is ons engagement
met anderen of met principes maar een façade.
Misschien moeten we de ethiek haar masker afrukken. Ze is alleen
maar de fluit op de locomotief, niet de stoom die haar voortdrijft.”

Simon Blackburn
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Aan de lezer 
U leest in deze rede niets nieuws. Alles is trouwens al gezegd en dikwijls

geschreven.

95% van wat U hier leest is ergens geleend maar het is wel geordend en zo

kan worden gesteld dat 5% toch nieuw is.

Om het voor u interessanter te maken vindt U een uitvoerige bibliografie;

van veel van deze boeken kan U echt wijzer worden.

Op de linker bladzijde leest U één of meerdere citaten. Ik laat het aan de

lezer over om te besluiten of dit intellectuele luiheid is of (valse) bescheiden-

heid. Het is de bedoeling de lezer te ‘pakken’ in één enkele seconde en hem

twee seconden te laten nadenken.

Ik wens U veel leesplezier. GAUDEAMUS! 

[Corporate G
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“Alles op deze aarde is een maskerade,
maar God heeft bepaald dat de komedie
nu eenmaal zo gespeeld moet worden.”

Erasmus, Lof der zotheid
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Mijnheer de Rector Magnificus 
Na drie jaar baby/peutertijd, drie jaar kleuterschool, zes jaar lagere school,

zeven jaar middelbare school, zes jaar universiteit, twee jaar militaire activi-

teiten bij het ABL (Armée Belge-Belgisch Leger) en vijfendertig jaar bier-

brouwerij heb ik de grote eer hier te staan en daar ben ik erg blij mee.

Praktijkhoogleraar! Wat is dat? Corporate Governance dan nog! Wat doet

U nu op de universiteit? 

Het geheel is meer dan de som van de delen; corporate is onderneming

en governance is bestuur terwijl corporate governance “degelijk” onderne-

mingsbestuur is; het gaat natuurlijk zowel over degelijk als “deugdelijk”.

Theorie en praktijk kunnen niet zonder elkaar, zoals dat ook het geval is

met onderwijs en onderzoek, met denken en doen. De praktijkhoogleraar wil

zijn praktische ervaring delen met de studenten en de onderzoekers. Het is

mooi en nuttig dat te mogen doen in de jonge dynamische omgeving van 

‘de ondernemende universiteit’.

Deze universiteit heeft faculteiten (met een decaan) en onderzoeks-

instituten (met een directeur). Naast drie technische faculteiten zijn er ook

twee maatschappelijke faculteiten en één daarvan is de Faculteit Bedrijf,

Bestuur en Technologie. Binnen de afdeling Technologie en Organisatie 

vinden we de leerstoel Organisatiekunde en Bedrijfsethiek. En daar richt ik

mij, als hoogleraar Corporate Governance, op de wijze waarop, vanuit het

ondernemingsbestuur, invulling wordt gegeven aan de diverse verantwoor-

delijkheden waar een organisatie voor staat. Dit gebeurt door werkcolleges,

begeleiding van studenten bij hun bacheloropdracht en het organiseren van

lezingen onder de noemer ‘Tabaksblat voorbij…, groei, verantwoordelijkheid

en vertrouwen’. Vanuit vijf geheel verschillende invalshoeken wordt gedis-

cussieerd over de vraag hoe we duurzame economische groei en innovatie

kunnen realiseren met expliciete aandacht voor de menselijke maat en hel-

dere bestuurlijke verhoudingen. Vijf verschillende invalshoeken: een jurist,

een marketeer, een bierbrouwer, een CEO van een luxe-lingeriebedrijf die

daarnaast een kleine organisatie heeft uitgebouwd rond ‘ethisch groeien’ en

een hoogleraar ‘Kerkelijk Recht’.

Ik bied U een verhaal aan dat niet wetenschappelijk is onderbouwd maar

stoelt op ervaring; en ik plaats het in een kader met Plato, het Vaticaan en

Utopia om vervolgens een aantal voorstellen te doen om voorbij Tabaksblat

te gaan. En natuurlijk heb ik het ook nog over deze universiteit.

[Corporate G
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“Et parce que presque tout ce que les hommes ont dit de mieux a été
dit en grec.”

Marguerite Yourcenar (Mémoires d’Hadrien)
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Opgelet met Plato (427-347 voor Christus) 
In deze tijd wordt dikwijls verwezen naar Plato. Wij moeten met Plato echter

heel voorzichtig zijn en hem niet idealiseren. Plato groeide op tijdens de

Peloponnesische oorlog waarbij Sparta in 404 Athene versloeg. In zijn in 394

geschreven ‘Staat’ heeft Plato het over de inrichting van de ideale maat-

schappij; de overwinning van Sparta op Athena had veel invloed op zijn 

denken. De winnaar werd, zoals steeds, als voorbeeld gesteld. Doch Sparta

was een meerhoofdige dictatuur (of tirannie), gekenmerkt door een op grote

soberheid en op militaire macht georganiseerde samenleving: alle burgers

kregen een gelijk inkomen, iedere mogelijkheid tot rijkdom werd verhinderd,

cultuur was totaal onbelangrijk. Daarenboven was de sympathie van Plato

voor de Atheense democratie verdwenen na de veroordeling en dood van

Socrates, de leermeester van Plato. De lectuur van ‘Staat’ van Plato geeft

soms koude rillingen zeker als het gaat om gezin en familie; de besten

moesten met elkaar huwen; pasgeborenen moesten onmiddellijk bij hun

moeder weggehaald worden en naar een gemeenschappelijk kinderverblijf

gebracht worden; ouders mochten niet weten wie hun kinderen waren en

kinderen mochten hun ouders niet kennen. Zoals persoonlijke relaties wer-

den verboden was ook privé-eigendom niet toegestaan en rijkdom werd door

Plato als slecht beschouwd voor de Staat.

Ofschoon iedereen bij Plato zijn gading zoekt en kan vinden zoals in de

Bijbel en de Koran is het toch duidelijk dat Plato pleit voor het model van de

‘Koning-Filosoof’ en zeker niet voor de democratie. Alles wordt van boven

aangestuurd, de Koning doet alsof hij luistert en iedereen wordt geacht ver-

trouwen te stellen in de leider die het allemaal wel weet. Iets genuanceerder

zou men kunnen stellen dat Plato er vanuit ging dat veel overleg op het

Griekse marktplein vertragend werkt, dus niet effectief is en de gemeen-

schap niet optimaal dient. Plato bepleit dan ook dat een leider er op voor-

hand voor moet zorgen dat op het marktplein tussen alle stemgerechtigden

een aantal mannen aanwezig is (vrouwen mochten in Athene niet stemmen

en in West-Europa trouwens pas sinds vorige eeuw) die over de wijsheid

beschikken om te begrijpen dat de voorstellen van de leider het beste zijn

voor het wel en wee van de gemeenschap. Maar waar vinden we verlichte

leiders? Het Plato-model is bewust of onbewust de oorzaak geweest van vele

drama’s omdat deze leider in zijn omgeving geen mensen toelaat die vrij-

moedig kritiek leveren.

[Corporate G
overnance van Plato via het Vaticaan naar Utopia]

050314 Oratie Troch  29-03-2005  10:18  Pagina 11



12

“Niemand zou er op gebrand mogen zijn veel geld te
verdienen opdat zijn kinderen zo rijk mogelijk zullen
zijn. Daar zullen zij niet beter van worden, en de
gemeenschap evenmin. Het fortuin van een kind zal
pas harmonieus met zijn andere levensomstandig-
heden samengaan – en dat van anderen overtreffen –
als het bescheiden genoeg is om geen vleiers aan te 
zuigen en tevens groot genoeg om in al de behoeften
van dat kind te voorzien. Een buitengewone soberheid,
niet een buitengewone massa goud, is de beste erfenis 
die we onze kinderen kunnen nalaten. We maken 
onszelf gemakkelijk wijs dat wij hen opvoeden tot 
soberheid als wij hen maar fel genoeg berispen telkens 
wanneer ze geen maat houden. Maar vandaag de dag 
halen vermaningen bij jongeren niets meer uit, net zomin 
als waarschuwingen dat zij anderen respect zijn verschuldigd.
Een wetgever met gezond verstand zal de ouderen 
inprenten dat zij voor jongeren respect behoren te
hebben, en dat zij er speciaal moeten op letten dat geen 
jongere hen onbetamelijke dingen ziet doen of hoort 
zeggen. Wanneer ouders schaamteloos te werk gaan,
zullen jongeren onvermijdelijk niet minder schaamte-
loos zijn. De beste manier om de jongere generatie 
- en jezelf! - op te voeden, is niet haar de les te 
spellen maar zelf, je leven lang, geduldig in de praktijk 
te brengen wat je anderen aanmaant te doen.”

Plato
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Zelfs Machiavelli stelt dat een goede leider in zijn buurt één of twee mensen

moet hebben die genadeloos kritiek kunnen spuien zonder het risico gestraft

te worden.

Dit brengt ons tot de samenstelling van de raad van bestuur. De statuten

van een onderneming voorzien meestal in een minimum en maximum aan-

tal leden maar ook Tabaksblat zwijgt over de concrete aandachtspunten van

die leden; dat verschilt van bedrijf tot bedrijf maar overal zijn er financiën.

Natuurlijk moet er een CEO (chief executive officer) zijn maar het is onbegrij-

pelijk dat bij grote ondernemingen, soms gedurende jaren de functie van

CEO en CFO (chief financial officer) werd gecombineerd, en dat dit door de

raad van commissarissen werd getolereerd terwijl de algemene vergadering

van aandeelhouders en de analisten zwegen. Een sterke financiële man is

een absolute noodzaak voor elke onderneming. Als er dan toch een code

moet zijn dan is dit de eerste noodzakelijke aanvulling van de code

Tabaksblat. Daarnaast is het wenselijk dat de raad van bestuur uit minstens

drie leden bestaat; op deze wijze kan aan een (te) sterke CEO tijdig tegengas

worden gegeven. De CEO kan dan de koning zijn, de CFO zorgt voor de finan-

ciën en het derde lid is de filosoof of misschien wel de hofnar die de koning

in vertwijfeling brengt. En als kleinere bedrijven een drieledige raad van

bestuur te royaal vinden dan kunnen deze leden natuurlijk ook een operatio-

nele functie vervullen. Overigens willen we hiermee zeker niet het trium-

viraat uit de Romeinse oudheid opnieuw tot leven brengen. Dat triumviraat

droeg immers alle kiemen in zich van de naderende dictatuur. Toen Caesar

en Pompejus om de macht streden namen ze er voorlopig Crassus bij als 

triumvir in afwachting dat hun strijd om de macht beslist zou worden.

Octavianus en Antonius deden hetzelfde met Lepidus. Nee, het nieuwe 

triumviraat (dat overigens ook openstaat voor vrouwen), moet een duidelijke

leider kennen zodat een machtsstrijd vermeden kan worden maar er moet

voldoende controle aanwezig zijn om te vermijden dat de leider zich als een

Zonnekoning gaat beschouwen.

[Corporate G
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“God is dood, maar hij
heeft de slechte gewoonte
om na drie dagen
telkens te verrijzen.”

Paul Claudel
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Het grote geheim van het Vaticaan
Ik ga het hier niet hebben over de “DA VINCI CODE” noch over de boeken van

Monaldi en Sorti “IMPRIMATUR” en “SECRETUM”. Het grootste geheim van de

kerk is het Katholiek Sociaal Denken. Veel katholieken hebben er nog nooit

van gehoord. Hoe komt dat en wat is die Katholieke Sociale Leer?

In zijn boek “De kardinaal heeft verdriet” stelt Professor Torfs dat binnen

de kerk iedereen baalde van de micro-ethiek die zich vooral op seks toespits-

te. Torfs stelt dat de fameuze encycliek “HUMANAE VITAE” uit 1969 waarin

Paulus VI voorbehoedsmiddelen afwees een definitief eindpunt vormde en

dat zelfs de braafste gelovigen een andere koers gingen volgen. Het besef dat

elke discussie over micro-moraal onvruchtbaar was leidde er, volgens Torfs,

toe dat het zwaartepunt van de discussie bij macro-ethische vragen ging 

liggen zoals de sociale leer van de kerk. Torfs vindt dat de kerk het er op dit

gebied vrij aardig heeft afgebracht en dat de kerk sinds de encycliek 

“RERUM NOVARUM” van Paus Leo XIII (1891) goed klinkende theorieën heeft

opgebouwd. Ik denk eerder dat de sociale leer van de kerk geen aandacht

krijgt door het vooroordeel dat van een kerk, die geen enkel begrip heeft

t.o.v. de rol van de vrouw in de kerk, het verplichte celibaat en de seksuali-

teit, niets te verwachten valt op het gebied van sociale en maatschappelijke

ontwikkelingen in het algemeen. Het is in ieder geval absoluut de moeite 

waard om kennis te nemen van de katholieke sociale leer.

Paus Leo XIII schreef in 1891 de encycliek “RERUM NOVARUM”. De erbar-

melijke leef- en werkomstandigheden in de grote steden dreven de arbeiders

in de richting van het opkomend socialisme. Dat was de aanleiding die de

paus er toe bracht aandacht te vragen voor het lot van de arbeiders. De ency-

cliek lag aan de basis van de talrijke katholieke organisaties: vakbonden,

politieke partijen, werkgeversverenigingen. De katholieke sociale leer werd

verder uitgebouwd in de encycliek “QUADRAGESIMO ANNO” van Paus Pius XI

in 1931.

Na de tweede wereldoorlog laat de katholieke kerk op sociaal gebied

eerst weinig van zich horen; de katholieke organisaties zijn in veel landen

sterk ingeplant in alle maatschappelijke domeinen. De spectaculairste

gebeurtenis is de veroordeling door het Vaticaan van het franse experiment

met de priester-arbeiders, omdat de eigenlijke heilsboodschap werd vervan-

gen door een sociale verlossing; Michel de Saint Pierre schreef hierover de

boeiende roman “Les nouveaux prêtres”.
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“Op een dag verloor de kerk haar Latijn en het mysterie verdween.”

Julien Green
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De strenge ascetische Paus Pius XII overleed in 1958. De 77-jarige rond-

borstige Angelo Roncalli, patriarch van Venetië, werd verrassend tot (over-

gangs)paus gekozen in afwachting dat kardinaal Montini paus zou worden,

wat ook gebeurde in 1963 als Paulus VI . Roncalli nam de naam Johannes

XXIII aan en bracht, tegen alle verwachtingen in, de kerk in beweging.

Op 25 januari 1959 kondigde hij de bijeenroeping van een concilie aan; 

dit “Vaticanum II” vond plaats van 1962 tot 1965. Het was de bedoeling de

kerk beter de laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij.

De hoop was groot; de verwachtingen waren hooggespannen. Ondertussen

verschijnt in 1961 de encycliek “MATER ET MAGISTRA” die voortbouwt op

“RERUM NOVARUM” en “QUADRAGESIMO ANNO”. Privé-eigendom en per-

soonlijk initiatief worden, zoals steeds, verdedigd, maar tegelijk wordt de

nadruk gelegd op een eerlijke beloning voor geleverde prestaties, de verant-

woordelijkheid van elke katholiek om zich in te zetten voor een rechtvaar-

diger wereld en de noodzakelijke hulp aan de ontwikkelingslanden. In 1963

verschijnt de encycliek “PACEM IN TERRIS”, de grote vredesencycliek die 

handelt over de rechten van elke mens, en ook zijn plichten, de veroordeling

van racisme, het belang van de vrijheid en de ontwapening.

Het tweede Vaticaanse concilie produceerde documenten over oecume-

nisme, godsdienstvrijheid, de rol van de bisschoppen, de liturgie en het zeer

belangrijke “GAUDIUM ET SPES” over de kerk in de moderne wereld: dit laat-

ste document begint als volgt: “The joys and hopes, the sorrows and anxieties of

the women and men of this age, especially those who are poor or in any way oppres-

sed, these are the joys and hopes, the sorrows and anxieties of the followers of

Christ” De implementatie van het concilie, onder paus Paulus VI, wordt een

teleurstelling. Deze paus is getourmenteerd en is voortdurend bezig met het

maken van compromissen. De gelovige, voor zover hij de weg naar de kerk

niet verloren was, ziet alleen de hervorming van de liturgie: de priester kijkt

naar de gelovigen, de hostie op de hand, de volkstaal in de plaats van het

Latijn. Terwijl de katholieke kerk overigens meer dan ooit behoefte had aan

internationalisatie heeft ze de twee middelen bij uitstek daarvoor, de taal en

de muziek, dus het Latijn en het Gregoriaans, bijna totaal overboord gegooid.
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“Bidden is inderdaad goed, maar terwijl hij een beroep doet 
op de goden, hoort een mens zichzelf een handje toe te steken.”

Hippocrates
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Met “SACERDOTALIS CELIBATUS” in 1967 en “HUMANAE VITAE” in 1968

vergeet Paulus VI volledig “GAUDIUM ET SPES” en brengt hij veel verdriet en

wanhoop. Daarentegen wordt de sociale leer van de kerk regelmatig beves-

tigd en uitgebouwd: de encycliek “POPULORUM PROGRESSIO” van Paulus VI

in 1967 over de ontwikkelingslanden, de apostolische brief “OCTOGESIMA

ADVENIENS” van Paulus VI in 1971, de diverse encyclieken van Johannes

Paulus II: “LABOREM EXERCENS” in 1981, “SOLLICITUDO REI SOCIALIS” in

1988, waar ook de zorg voor het milieu aan de orde komt, “CENTESIMUS

ANNUS” in 1991 (honderd jaar na “RERUM NOVARUM”). Naast deze docu-

menten van de Universele kerk zijn er talrijke documenten van bisschop-

pen-conferenties van over heel de wereld. Wat is nu de kern van deze katho-

lieke sociale leer en wat betekent dit voor corporate governance? 

Het uitgangspunt van de katholieke sociale leer is het respect voor de

menselijke waardigheid. Menselijke waardigheid betekent dat mensen hun

talenten in vrijheid kunnen en moeten gebruiken; het betekent tevens dat

de mens verantwoordelijk is om die vrijheid voor anderen te garanderen.

Iedereen, niet alleen de politiek en de overheid, is medeverantwoordelijk

voor een goede samenleving. De katholieke sociale leer is wantrouwend ten

opzichte van een sterke overheid en is voorstander van een belangrijke rol

van de “civil society” zoals milieubewegingen, vakverenigingen en kerken.

De katholieke sociale leer is solidair met zij die buiten boord vallen omdat ze

arm zijn of wegens hun ras of geloof. In “SOLLICITUDO REI SOCIALIS” schreef

paus Johannes Paulus hierover: ”solidariteit is derhalve niet een gevoel van

een vaag medelijden of van oppervlakkige vertedering bij het leed van zoveel

mensen, dichtbij of veraf. Zij is integendeel het vaste en volhardende besluit

om zich in te zetten voor het algemeen welzijn van allen en van ieder omdat

wij werkelijk allen verantwoordelijk zijn voor allen”. De katholieke sociale

leer is noch liberaal noch collectivistisch. Hij is personalistisch en ziet de

mens in het kader van zijn omgeving. Mens en omgeving zijn met elkaar

verbonden. En de mens leeft in een gemeenschap. De katholieke sociale leer

is op veel terreinen van toepassing: de relatie van het individu tot de over-

heid, van de mens met de natuur, vraagstukken over oorlog en vrede.

De kerk heeft geen concreet model op economisch gebied maar is duidelijk

voor de combinatie van privé-initiatief en solidariteit en dat is dus toch het

stakeholders model.
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“Vir bonus nemini nocet.”

A.Geerebaert S.I.

(Latijnse spraakkunst)
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Het grote geheim moet bekend gemaakt worden. Dit lijkt een onmogelijke

opdracht met het huidige imago van de katholieke kerk. De aanpak moet

worden omgedraaid: niet vanuit het geloof naar de maatschappij maar 

vanuit de sociale leer terug naar de kerk.
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“Opgevoed in de Grieks-Romeinse traditie, is er in hem het diepe 
verlangen naar orde, evenwicht en rationaliteit.”

Herman Van Rompuy
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Utopia volgens Thomas More (1478-1535)
Thomas More is de ideale figuur om ons van Plato en het Vaticaan naar…

Tabaksblat te brengen. Thomas More leefde in een fantastische tijd; 

men moet maar tijdgenoot zijn van Keizer Karel, François I, Hendrik VIII,

Columbus, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, Erasmus, Luther, Machiavelli

enz. Het was de tijd van de grote ontdekkingsreizen, de reformatie en de

renaissance. Plato stond in het midden van de belangstelling. Machiavelli

schreef ‘Il Principe’ in 1513 en Thomas More schreef  ‘Utopia’ in 1515/1516.

Overigens was de invloed van Plato op Machiavelli groter dan op Thomas

More. Plato (de Staat) en Machiavelli (de Heerser) hielden zich allebei vooral

bezig met de positie van de heersende klasse en het handhaven van de

macht. Uiteraard is de band tussen het Vaticaan  en Thomas More van een

totaal andere orde. Hendrik VIII wilde graag van zijn vrouw, Catharina van

Aragon, af en trouwen met Anna Boleijn, een hofdame. Dat kon alleen maar

als het huwelijk van Hendrik ongeldig werd verklaard en daar gaf Rome geen

toestemming voor. Hendrik richtte dan maar zijn eigen ‘Church of England’

op waarvan hij het  ‘Supreme Head’ werd. Het huwelijk van de koning werd

door zijn eigen kerk ongeldig verklaard en Hendrik kon met Anna Boleijn

trouwen; zij werd koningin, wat trouwens voor haar het begin was van veel

ellende. Thomas legde zijn functie als kanselier neer; hij kon een scheuring

in de Kerk om het louter privé-belang van de koning niet aanvaarden.

Toen More weigerde de eed af te leggen waarbij het gezag van Rome over de

Engelse kerk werd afgewezen en Anna Boleijn als koningin werd erkend

werd hij opgesloten in de Tower, ten dood veroordeeld en onthoofd.

De katholieke kerk beschouwt hem als martelaar voor zijn geloof en paus

Leo XIII verklaarde hem zalig in 1886; hij werd heilig verklaard in 1935.

Maar wat betekent Thomas More en zijn ‘Utopia’ voor onze Corporate

Governance? Het woord  ‘Utopia’ komt uit het Grieks en betekent

‘Nergensland’; een ander Grieks woord ‘Eutopia’ wordt op dezelfde manier

uitgesproken en betekent ‘Gelukkige Plaats’. De ‘Utopia’ van Thomas More

betekent dus zowel het afwezige als het ideale. De juiste interpretatie is wel-

licht dat de ‘Gelukkige Plaats’ nooit ergens zal te vinden zijn. Typisch voor

deze tijd is dat ‘Utopia’ in Leuven werd gepubliceerd en in het Latijn is

geschreven; de Engelse versie verscheen slechts in 1551 en dat was 16 jaar

na de onthoofding van Thomas More.

Het begin van de zestiende eeuw werd in West-Europa niet alleen geken-

merkt door de ontdekkingsreizen maar ook door vele armoede, een corrupte

justitie, schandelijke onrechtvaardigheden die voortvloeiden uit het groot-

grondbezit en internationale politieke chaos. Thomas More gebruikt zijn 
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“Het recht beoogt, via het stellen van algemene regelen, het leven
in gemeenschap zo rimpelloos mogelijk te laten verlopen en derhalve
conflicten te vermijden. Als conflicten toch zijn ontstaan, stelt het
recht een mechanisme ter beschikking om ze zo vlug mogelijk te 
beëindigen. Recht is dus bezig met concrete samenlevingsproblemen
en bijgevolg praktijkgericht.”

Walter Van Gerven 
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werk om tegelijkertijd de mistoestanden aan de kaak te stellen en een

droommaatschappij te schetsen. Opgemerkt moet toch allereerst worden dat

het niet zonder verdriet is dat we moeten vaststellen dat de inwoners van

Utopia granen alleen gebruik om brood te bakken en geen bier konden of

mochten drinken! Zowel communisten, socialisten als democraten hebben

zich van Utopia meester gemaakt; toch is de definitie van een ‘veredelde

democratie’ die door sommigen voor Utopia wordt gebruikt niet houdbaar;

van echte vrijheid is geen sprake, alles is supergereglementeerd tot en met

de details van het persoonlijke leven; hier krijgt men toch dezelfde koude 

rillingen als in ‘de Staat’ van Plato. Het zijn de echte communisten die in

‘Utopia’ het meest inspiratie kunnen vinden; dit wordt goed beschreven in

de vertaling met commentaar van ‘Utopia’door Marie H. van der Zeijde;

enkele voorbeelden:

- Utopia is een gemeenschap van werkenden; er is geen kloof tussen hoofd-

en handarbeiders, tussen de bevolking van de steden en het platteland.

- Iedereen werkt en niemand lijdt gebrek, er zijn geen rijken en geen armen;

de arbeid van eenieder is gericht op de welvaart van iedereen.

- Persoonlijke rijkdom die iemand macht zou geven over anderen is 

onbekend; er bestaat geen privé-eigendom en iedereen ontvangt van de

gemeenschap wat hij nodig heeft: onderdak, kleding, voedsel, onderwijs,

verpleging en verzorging.

- Geld is natuurlijk onbekend en dat maakt het leven veel eenvoudiger; 

economische misdrijven komen dus niet voor.

Een martelaar voor het katholieke geloof kan dus tegelijkertijd een inspirator

zijn voor het communisme! 

PLATO leert ons, a contrario, dat de Koning-filosoof moet verworpen 

worden en dat de macht in de onderneming moet verdeeld worden om

Zonnekoningen te vermijden.

HET VATICAAN brengt ons een uitstekende sociale leer die uitmondt in het

personalisme en het stakeholdersmodel.

DE COMMUNISTEN zijn verdwenen omdat zij niet begrepen hebben hoe de

mensen echt in elkaar zit terwijl de heersende klasse snel een profitariaat

werd en regimes afschuwelijke dictaturen.

Maar hoe moeten we nu verder met Corporate Governance? Thomas More

helpt ons hier toch een beetje bij; hij was jurist en als jurist gaan we naar de

code Tabaksblat kijken en ons de vraag stellen of die code ons op weg helpt

naar een betere ‘ondernemingswereld’.
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“Het blijft de essentiële opgave van de jurist de macht te 
wantrouwen.”

Marcel Storme

“Boek 6, Artikel 162 (6.3.1.1.).

1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke
hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander
dientengevolge lijdt, te vergoeden.

2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een
recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of
met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk
verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van
een rechtvaardigingsgrond.

3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend,
indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke
krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor
zijn rekening komt.”

Burgerlijk Wetboek.
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De Jurist heeft verdriet maar blijft hopen…
Overal in de wereld en dus ook in dit land gaan regelmatig zaken grandioos

mis; dan komt in Nederland het klassieke ritueel op gang: de woordvoerders

van de fracties uiten hun grote bezorgdheid in de media, er worden vragen

gesteld in de Tweede Kamer, er komt een spoeddebat, moties van treurnis en

andere worden ingediend, populisme en demagogie beleven hoogdagen, het

desbetreffende dossier krijgt een symboolbetekenis, ER MOET VOORAL IETS

GEBEUREN! De volksvertegenwoordiging moet immers daadkracht tonen, er

komen nieuwe wetten en reglementen en protocollen met nieuwe toezicht-

houders, autoriteiten en commissies; het is alsof men molshopen, heuvels

en bergen wil tot stand brengen terwijl men niet ziet over welke Himalaya

aan wetten men beschikt; het Burgerlijk Wetboek is een monument en bijna

alles staat er in; inmiddels is het ook erg vervuild; allerlei overbodige wetten

worden immers in het Burgerlijk Wetboek ingepast.

Ik wil de wetgever en de juristen vragen het fameuze artikel 1382 B.W.

(thans Boek 3, artikel 162) nog eens grondig te bestuderen. Na contracten is

het de belangrijkste bron van verbintenissen. Kan niet heel veel, zogenaamd

dringend nodige nieuwe wetgeving gewoon onder de paraplu van de

onrechtmatige daad vallen?

Sommigen verdenken mij ervan dit land negatief te benaderen en België

steeds voor te stellen als het land van bier en pralines; maar ook in België

triomfeert de reglementitis. De talrijke Belgische overheden maken hun 

burgers het leven steeds gelukkiger met lawines aan voorschriften. Deze

worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad: 21.634 pagina’s in 1989,

87.430 pagina’s in 2004, een stijging met 404,1%. Om de vier jaar zien we een

daling; dat zijn de jaren van de verkiezingen; dan hebben de politici geen tijd

om nieuwe regels uit te vinden. Aangezien in België, normaal gesproken,

in 2005 op geen enkele niveau verkiezingen zullen plaatsvinden zullen de

100.000 pagina’s dit jaar feestelijk gevierd kunnen worden. Verder weten we

allemaal dat de burger geacht wordt de wet te kennen.

De jurist heeft niet alleen verdriet om de hoeveelheid van de nieuwe

wetten en reglementen maar ook om de kwaliteit ervan en de wijze waarop

ze tot stand komen. Dit geldt voor de wetgeving over de structuur-vennoot-

schap die van toepassing is op alle grote vennootschappen. Deze wetgeving

dateert van de 70-er jaren van de vorige eeuw en legt de macht in de ven-

nootschap voor een groot deel bij de directie (raad van bestuur) en de raad

van commissarissen. Daarnaast wordt de medezeggenschap georganiseerd.

Al jaren werd er gediscussieerd over wijzigingen van deze structuurregeling

om de macht van de aandeelhouders te vergroten.
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“Gij zijt zeker niet bekwaam om in alles de leiding op u te nemen.
Aan de een hebben de goden immers het talent gegeven om te 
vechten, aan de ander dat om te dansen, aan weer een ander dat 
om de lier te bespelen en te zingen; en nog iemand anders schonk 
de luidkeelse Zeus een gezond oordeel.”

Homerus
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Op 6 juli 2004 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Structuurregeling aan-

genomen; deze wet is op 1 oktober 2004 in werking getreden. De structuur-

regeling wordt aangepast waarbij de benoeming van de leden van de raad

van commissarissen wordt gewijzigd. Maar er is vooral een uitbreiding van

de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders van

elke naamloze en besloten vennootschap. De algemene vergadering van 

aandeelhouders moet een belangrijke verandering van de identiteit of het

karakter van de vennootschap of onderneming goedkeuren. Optieregelingen,

aandelenregelingen en het bezoldigingsbeleid voor de raad van bestuur wor-

den vastgesteld door de aandeelhoudersvergadering. Op basis van het gewij-

zigde artikel 391 (Boek 2 BW, titel 9, afdeling 7, het jaarverslag) is inmiddels

een algemene maatregel van bestuur genomen die de beursgenoteerde 

vennootschappen verplicht de wijze waarop zij de code Tabaksblat toepassen

in hun jaarverslag over 2004 op te nemen. De inkt van deze wet is nog niet

droog of de minister kondigt al nieuwe wijzigingen aan; erger nog: tijdens de

behandeling door de Staten-Generaal werden reeds wijzigingen aangekon-

digd terwijl men vele jaren had besteed om de wet voor te bereiden en te

behandelen. De minister meende zijn belofte te moeten nakomen en publi-

ceerde op 8 september 2004 een kader voor nieuwe vennootschapswetge-

ving; het werd – gelukkig - door iedereen als vaag en teleurstellend ervaren.

De burger en de ondernemingen hebben behoefte aan rechtszekerheid en

een goede continuïteit van recht; de kwaliteit van onze rechtsstaat is toch

niet recht evenredig met de toename van wetgeving en de snelheid waarmee

deze gewijzigd wordt. Mag nieuwe wet- en regelgeving a.u.b. eerst in de

praktijk gebracht worden en dan getoetst? 

DE BEURS IS EEN PRACHTIGE UITVINDING! We moeten werken om te

leven en hebben overigens de plicht om te werken en bij te dragen aan de

maatschappij waarin we leven. We hebben een lichaam en een geest en zijn

verschillend begaafd; bij de een overheerst het doen, bij de ander het den-

ken. Door allerlei ontwikkelingen kan de een dingen willen doen waarvoor

de ander het geld heeft. Als je geld nodig hebt ga je naar de bank, deze wil

zekerheden die je dikwijls niet hebt. En daarom is er de beurs die niet

gebouwd is op zekerheden maar op vertrouwen. Men heeft dit vertrouwen in

een onderneming, wordt aandeelhouder, gaat delen in de winst en verwacht

- want er is meer risico - een hoger rendement dan bij de bank. En als men,

om welke reden ook, geld nodig heeft of het vertrouwen in de onderneming

verliest verkoopt men zijn aandelen. Kan het eenvoudiger? Het is prima

zolang het spel correct gespeeld wordt en zolang het niet misloopt.
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“Ils ont les mains pures, mais ils n’ont pas de mains.”

Charles Péguy

“Business ethics is about giving fair value to all stakeholders in
exchange for fair value from all stakeholders.”

Alan Axelrod
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Maar het spel wordt niet altijd correct gespeeld. Wat betekent het woord

“aandeelhouder”? Iemand die zijn aandelen houdt(!), die betrokken is bij het

wel en wee van de onderneming. Een speculant is een totaal ander iemand.

Nu in Europa, in navolging van de Verenigde Staten en het Verenigd

Koninkrijk, de macht van de aandeelhouders aanzienlijk wordt uitgebreid,

zal men het begrip aandeelhouder opnieuw moeten definiëren.

Aandeelhouders hebben rechten (en plichten!), speculanten horen niet thuis

in een algemene vergadering van aandeelhouders.

En het loopt ook wel eens mis! Een onderneming staat voor continuïteit

maar moet de passende aandacht schenken aan de levenscyclus van haar

producten en technologische ontwikkelingen, dus aan innovatie. En er kun-

nen zich ook rampen voordoen maar daar kan men zich voor verzekeren.

Wat we hier bedoelen met “als het echt misloopt” heeft te maken met 

arrogantie, ijdelheid en hebzucht. En het ging helemaal mis met een aantal

ondernemingen in de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, België en Nederland.

Het beste bewijs dat de mensheid niets leert van de geschiedenis is de I.C.T.

hype die vergeleken kan worden met de arrogantie van de bouwers van de

Toren van Babel. Waarom zouden we, voor het eerst in de geschiedenis van

de mensheid, geen recessies meer kennen en eeuwig economisch gaan

groeien? Iedereen wist dat het niet kon, iedereen hoorde het te weten, men

was ziende blind, oorverdovend doof; want stel dat het toch zo is en dat men

de boot mist? Velen scheepten in toen het schip al water maakte. Dit is geen

pessimistische visie maar een optimistische boodschap! Na dit dal zullen we

een nieuw top bereiken enz.. De A.E.X. index daalde van 700 naar 300 punten

en iedereen had zijn les geleerd (dacht men).Inmiddels is een nieuwe gene-

ratie C.E.O’s aangetreden en het spel dreigt opnieuw te beginnen; opnieuw

worden doelstellingen van 10% jaarlijkse groei van het netto resultaat 

geformuleerd en worden winstverwachtingen naar boven bijgesteld.

De aandeelhouder ziet het, hoort het en wil bedrogen worden.

In 2001/2002/2003 kwam de tijdelijke grote ontnuchtering; duizelingwek-

kende bonussen, fenomenale optiewinsten, vertrekpremies die des te hoger

waren naarmate de stommiteiten groter, crisis bij K.P.N. en als klap op de

vuurpijl AHOLD in februari 2003, de onderneming met de meest gevierde

C.E.O. waarvan sommigen meenden dat hij moest gekloond worden. EN IN

DEZE CHAOS MOEST ER IETS GEBEUREN EN DUS KWAM TABAKSBLAT.
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“Moge het recht in de handen van de jurist een instrument zijn om
“het goede en het billijke” te verwezenlijken (“ars boni et aequi”).
Daartoe is het nodig dat de jurist met heel zijn persoonlijkheid 
recht beoefent in dienst van anderen en van de gemeenschap.
Een jurist die het recht bedrijft met hart en ziel, houdt niet op – mag
niet ophouden – mens te zijn, burger van een democratisch bestel en
(wat mij betreft gelovig) humanist. Wel integendeel: al deze hoe-
danigheden beleeft hij en maakt hij waar door aan recht te doen.”

Walter Van Gerven
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Tabaksblat voorbij

De commissie Tabaksblat werd geïnstalleerd op 10 maart 2003; ze handelde

QUICK en de vraag stelt zich of het ook DIRTY was. Op 1 juli 2003 verscheen

het concept en de vakantie mocht worden besteed om er tot 5 september

2003 op te reageren; op 9 december 2003 was de code klaar.

In het jaarverslag over 2003 moesten de beursgenoteerde ondernemingen er

een eerste reactie op geven en vanaf 1 januari 2004 is de code van toepas-

sing. De jaarverslagen van 2004 en de algemene vergaderingen van aandeel-

houders worden dus boeiend maar veel belangrijker zal natuurlijk de toepas-

sing in de praktijk zijn. De commissie moest snel handelen want de politieke

nood was hoog, in de Verenigde Staten was zeer snel met ingrijpende wet-

geving ( Sarbanes-Oxley Act ) gereageerd en in het Verenigd Koninkrijk

waren er geen echte schandalen en bestaat al heel wat jaren een code 

(De commissie Peters in Nederland was niet meer dan een vrijblijvend flauw

voorgerecht).

Samengevat, is de code:

- overbodig? Neen!

- perfect? zeker niet!

- onvolledig? ja!

- detaillistisch? veel te!

- streng? niet genoeg!

- eenzijdig? zeker!

In eerste instantie oogt de code goed: vier duidelijke hoofdstukken: 

het bestuur, de raad van commissarissen, de (algemene vergadering van)

aandeelhouders, de audit en de externe accountant. Dit alles geformuleerd

in PRINCIPES en BEST PRACTICE BEPALINGEN. Om zijn werk goed en serieus 

te doen moet de raad van commissarissen drie kerncommissies oprichten:

een auditcommissie, een renumeratiecommissie en een selectie- en benoe-

mingscommissie. Maar deze code is onMENSelijk. Het woord mens of mede-

werker komt er niet in voor! De commissie antwoordt hierop dat dat niet

haar taak was. Maar het is een plicht om een taak ruimer te interpreteren 

als dat nodig is. We lezen steeds dat het om het belang van de vennootschap

en de met haar verbonden onderneming gaat. Maar deze vennootschap is

een lange-termijn-samenwerkingsverband van diverse partijen: werk-

nemers, aandeelhouders, leveranciers, afnemers, de overheid, maatschappe-

lijke groeperingen.
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“Wie bang is voor de wolf, moet wegblijven uit het bos.”

“De speler”, Dostojevski
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Het minste dat men mocht verwachten is dat de vakverenigingen in de

commissie vertegenwoordigd zouden zijn; dit was niet het geval, het bleef

heel “clean”. In de Nederlandse traditie waarbij de medezeggenschap van de

werknemers vrij behoorlijk is ontwikkeld is het onbegrijpelijk dat de vak-

verenigingen vast blijven zitten in oude gewoontes. Ze missen totaal de boot.

Bij de hiervoor vermelde wijziging van het structuurregime werd de macht

van de aandeelhouders aanzienlijk vergroot en kregen de ondernemings-

raden een doekje voor het bloeden: ze mogen 1/3 van de commissarissen

aanbevelen en die zijn praktisch zeker van hun benoeming; zo ontstaat het

stempel van werknemerscommissarissen waar niemand bij gebaat is.

Elke commissaris staat immers voor het belang van de vennootschap en de

met haar verbonden onderneming. De ervaring in Duitsland bewijst dat een

model met werknemerscommissarissen niet werkt en alleen maar tot pro-

blemen leidt bij de ondernemingsraad, de desbetreffende commissarissen,

de raad van commissarissen en de onderneming als geheel, al was het maar

door vals gewekte verwachtingen. Het structuurregime ligt voortdurend

onder vuur; het doel van het regime is het werknemersbelang te verankeren

om te beletten dat het belang van de aandeelhouders gaat overheersen; 

dat gebeurt vooral door een onafhankelijke raad van commissarissen. Bij de

recente wetswijziging is een eerste bres geslagen in het structuurregime en

het evenwicht verstoord. Ongevraagd adviseert de commissie Tabaksblat om

het niet langer verplicht te stellen, dus het af te schaffen. Het is te ingewik-

keld, past niet binnen de tendens om het vennootschapsrecht te flexibilise-

ren en is internationaal moeilijk uitlegbaar. Tot op heden heeft nog geen

enkele onderneming aangetoond 1 euro minder winst te hebben gemaakt

door het structuurregime; deze, ofschoon al afgezwakte, wetgeving is een

hoeksteen in ons Europees Rijnlandmodel. De vakverenigingen blijken niet

te merken welke richting deze wetgeving is ingeslagen. Ze teren op de 

recente betoging op het Museumplein in Amsterdam terwijl dit hun laatste

stuiptrekking was. Ze moeten zich opnieuw uitvinden binnen de noden van

deze tijd.

De allereerste verbetering om de code evenwichtiger te maken is het

instellen van een vierde commissie binnen de raad van commissarissen: 

de sociaal/maatschappelijke commissie waar de belangen van de mede-

werkers en de maatschappij aan de orde komen.

Laten we na deze algemene beschouwingen een aantal bepalingen van

de code doorlopen. De BEZOLDIGING van bestuurders is een onderwerp dat

in de maatschappij tot veel discussie heeft geleid. Zoals reeds gezegd hebben

zich de meest schandalige excessen voorgedaan zeker voor wat betreft de

diamanten handdrukken. B.W. boek 2 gaat over dit onderwerp in titel 9,
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“Geld! Niets ter wereld stompt zozeer af als geld.”

Sophocles
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de jaarrekening en het jaarverslag. Overeenkomstig artikel 383 moesten

vroeger het bedrag van de bezoldigingen, met inbegrip van de pensioen-

lasten, en van de andere uitkeringen voor de gezamenlijke bestuurders en

gewezen bestuurders opgegeven worden. Onlangs is deze publicatieplicht

gewijzigd en moet de opgave per afzonderlijke bestuurder en ex-bestuurder

geschieden met zeer gedetailleerde toelichting. Deze striptease staat dus niet

in de code; deze laatste geeft enkel een algemene richtlijn: “de bezoldiging

moet de vennootschap in staat stellen gekwalificeerde en deskundige

bestuurders aan te trekken en te behouden; de bezoldiging dient dan ook,

internationaal bezien, marktconform te zijn”. Dit is het grote alibi: “als we

niet zoveel betalen vinden we geen geschikte bestuurders!” of “als we niet

zoveel betalen vertrekken onze beste managers naar het buitenland!” Laat

mij toe deze verdediging niet verder te bespreken en me te beperken tot de

stelling dat het buitenland echt niet op Nederlandse managers zit te wach-

ten. De code bevestigt uiteraard dat de toelichting op de jaarrekening in

ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de

structuur van de bezoldiging van de individuele bestuurders bevat. Maar dan

gaat ze verder en wordt de striptease verfijnd. Het verslag van de raad van

commissarissen bevat de hoofdlijnen van het renumeratierapport van de

raad van commissarissen; in dit rapport gaat men nog juist niet zover om te

bepalen hoeveel m2 het directiekantoor mag bedragen, wat het meubilair

mag kosten, met welk type auto men moet rijden en wat de kleur moet zijn

van de pet van de chauffeur.

Sinds de bezoldiging per individuele bestuurder in het jaarverslag moet

vermeld worden hebben de media hier een prachtige kluif aan; boeiende

overzichten en vergelijkingen worden gemaakt zoals b.v. de bezoldiging van

de bestuurder gerelateerd aan het aantal medewerkers! En zodra het jaar-

verslag verschijnt vindt men het in kantines en pauze-ruimtes van bedrij-

ven, natuurlijk opengeslagen op die bezoldigingsbladzijde. Men stelt dan dat

dit juist de bedoeling is: publiciteit is immers het beste middel om excessen

te vermijden. Illusie der illusies! Degelijke bestuurders nemen genoegen met

een verantwoord salaris dat best hoog kan zijn en bij de andere is de ijdel-

heid en de hebzucht zo groot dat deze publicatie geen rem is, integendeel!

De code bevat ook bepalingen over maximale vergoedingen bij onvrijwil-

lig ontslag ( een jaarsalaris, uitzonderlijk maximaal twee jaarsalarissen),

en over het variabele deel dat moet gekoppeld zijn aan vooraf bepaalde,

meetbare en beïnvloedbare doelen die deels op korte termijn en deels op

lange termijn moeten gerealiseerd worden. De toekomst zal bewijzen of en

hoe dit werkt. Het wordt heel boeiend om te zien hoe hier concrete invulling

aan gegeven zal worden. Als er een code kwam dan waren deze bepalingen 
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“Boek 6, Artikel 212 (6.4.3.1.)

1. Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander,
is verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden
tot het bedrag van zijn verrijking.”

Burgerlijk Wetboek.
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onvermijdelijk en noodzakelijk gezien de zware overdrijvingen die hebben

plaatsgevonden. Vermijden van deze toestanden zal dan steunen op twee 

pijlers: de openbaarmaking en de bevoegdheid van de algemene vergadering

om het beloningsbeleid vast te stellen.

Van artikel 212(6.4.3.1) B.W., boek 6 horen we niets. Dit artikel gaat over

ONGERECHTVAARDIGDE VERRIJKING (een ander woord hiervoor is ongegron-

de vermogensverschuiving). Is hier echt niets mee te doen? En dan hebben

we ook nog het strafrecht!

Tenslotte kan men zich de vraag stellen wie ooit nog bestuurder wil 

worden van een vennootschap waarop de code van toepassing is als men

II.2.11 leest. “ De belangrijkste elementen uit het contract van de bestuurder

met de vennootschap worden onverwijld na het afsluiten daarvan openbaar

gemaakt. Die betreffen in ieder geval de hoogte van het vaste salaris, de

opbouw en de hoogte van het variabele deel van de bezoldiging, de even-

tuele afvloeiingsregeling, pensioenafspraken en de prestatiecriteria”.

En het openbaar maken van dit alles zou niet alleen via de website maar ook

via een persbericht moeten plaatsvinden.

De BENOEMING VAN EEN BESTUURDER is een van de allerbelangrijkste

gebeurtenissen binnen een vennootschap en het is dan ook logisch dat de

algemene vergadering een dergelijke benoeming doet. Het is opmerkelijk dat

de code het uitvoerig heeft over de deskundigheid en samenstelling van de

raad van commissarissen, met profielschets, minimaal één financieel expert,

introductieprogramma enz. Voor bestuurders niets van dit alles; men (en ook

de rechtsleer) gaat er terecht van uit dat een bestuurder op zijn taak bere-

kend is deze nauwgezet uitvoert. Toch wil ik het hiervoor reeds gestelde in

verband met de CFO en het triumviraat nog eens beklemtonen. Daarnaast

zou een lid van de raad van commissarissen nooit bestuurder mogen wor-

den, tenzij in geval van overmacht voor een heel korte termijn. Het feit dat

commissarissen van ondernemingen, die in problemen zijn geraakt door

zeer risicovolle operaties die de goedkeuring van de raad van commissaris-

sen hebben gekregen, de reddende bestuurders worden met torenhoge 

beloningen, is minstens even ongepast als de diamanten afscheidspremies.
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“Ik wil mij gaan vergewissen welk soort mensen het zijn,
schurken zonder gevoel voor recht, een volk van wilden,
ofwel gastvrije lieden die de goede eren.”

Odyssee IX 173-176
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De code besteedt erg veel aandacht aan OPTIES ter verkrijging van aan-

delen als bezoldigingscomponent en aan het AANDELEN-bezit van bestuur-

ders in de vennootschap waarvan zij bestuurder zijn. Commissarissen

mogen aandelen bezitten in de vennootschap waarvan zij commissaris zijn

maar dan ter belegging op de lange termijn; in feite betekent dit dat een

commissaris zijn aandelen niet mag verkopen tijdens zijn commissariaat.

Zowel voor bestuurders als commissarissen zijn deze uitvoerige bepalingen

overbodig. Er is maar één goede en eenvoudige regel: bestuurders en

commissarissen hebben noch opties noch aandelen in het bedrijf waar zij

bestuurder of commissaris zijn. Opties zijn uit de gratie zowel gezien de

nieuwe fiscale behandeling ervan als tengevolge van de nieuwe verslagleg-

ging; bij de nieuwe IFRS (International Financial Reporting Standards) moet

de waarde van de opties immers als kosten geboekt worden. Daarom is er

een geweldige toename van de beloning in aandelen; deze uitkering zou dan

wel gekoppeld moeten zijn aan prestaties en zo komen we aan de zgn. pres-

tatieaandelen. Sommigen (de durfkapitalisten) vonden trouwens dat deze

lotsverbondenheid nog beklemtoond zou moeten worden door bestuurders

te verplichten uit eigen middelen aandelen in de vennootschap te kopen.

Opties en beloning met aandelen zijn in hetzelfde bed ziek: fixatie op de

beurskoers en korte termijnbeleid. Als de beloning in aandelen aan concrete

kwantitatieve doelstellingen is gekoppeld zal de bekoring groot zijn om

enige creativiteit aan de dag te leggen om het cijfer wel te halen; het gaat

soms om miljoenen en de mens is zwak.

De code bevat ook een aantal TERMIJNEN: een bestuurder wordt

benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan tel-

kens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden: een commis-

saris kan maximaal drie maal voor een periode van vier jaar zitting hebben

in de raad van commissarissen. De laatste jaren worden op allerlei gebieden

termijnen ingevoerd om te beletten dat mensen bijna eeuwigdurend op hun

functie blijven zitten en om momenten van grondige evaluatie in te bouwen.

Deze termijnen zijn overbodig. Sommige mensen beginnen te leven als ze 80

zijn en andere zijn versleten voor ze geboren worden. Voor sommigen kan

het bekleden van een functie gedurende één dag teveel zijn en voor anderen

is twintig jaar te weinig. Overigens moeten bestuurders permanent geëvalu-

eerd worden. Als ze het vertrouwen niet meer genieten van hetzij de raad

van commissarissen, hetzij de medewerkers, hetzij de aandeelhouders,

moeten ze, ongeacht de duur van hun termijn, vervangen worden.

Vanzelfsprekend moet zo een vertrouwensbreuk ernstig zijn, voortdurend en

niet vatbaar voor verbetering gebleken.
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“Wij zouden allemaal perfect gelukkig zijn indien 
wij al de energie die wij besteden om onze stommiteiten 
te herstellen, zouden aanwenden om deze stommiteiten 
te vermijden.”

Jean Rostand
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Dezelfde redenering kan gevolgd worden voor de BEPERKING VAN HET

AANTAL MANDATEN. Een commissaris mag maximaal vijf commissariaten

bekleden, waarbij een voorzitterschap dubbel telt; een bestuurder mag maxi-

maal twee commissariaten hebben. De bedoeling is duidelijk: bestuurders

moeten zich focussen op hun eigen onderneming en commissarissen, zeker

nu hun taken en verantwoordelijkheden aanmerkelijk zijn verzwaard, moe-

ten voldoende aandacht kunnen besteden aan hun toezicht, en inderdaad,

een voorzitterschap van een raad van commissarissen is minstens dubbel zo

zwaar als een lidmaatschap. Toch mag men naast de activiteiten als com-

missaris zijn leven uiteraard invullen zoals men wil; en dat kan ook geschie-

den door het vervullen van allerlei functies b.v. bij non-profitorganisaties.

Ook hier geldt dus weer dat voor sommigen één commissariaat te veel kan

zijn terwijl anderen er veel meer aankunnen.

De ONAFHANKELIJKHEID van de raad van commissarissen krijgt terecht

de nodige aandacht. Uitvoerig wordt ingegaan op de afhankelijkheidscriteria.

Maximaal één persoon mag commissaris zijn zonder onafhankelijk te zijn.

Deze bepaling is begrijpelijk ofschoon ook de niet-onafhankelijke commis-

saris er niet zit voor een deelbelang maar volgens de gevleugelde zin voor

“het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming”.

Terecht stelt men, dat een gewezen bestuurder niet als onafhankelijk kan

worden beschouwd en geen voorzitter van de raad van commissarissen kan

zijn. Ik ben van mening dat een gewezen bestuurder ook geen lid van de

raad van commissarissen kan zijn; weliswaar gaat expertise verloren maar

als er een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur komt moet deze zijn

eigen accenten kunnen leggen zonder geconfronteerd te worden in een ver-

gadering met zijn voorganger; als deze laatste zich zeer afstandelijk opstelt,

wat dan zou moeten, dan kan hij geen wezenlijke bijdrage leveren. En als de

nieuwe voorzitter zaken initieert die de voormalig voorzitter niet bevallen,

dan kan deze niet anders dan daar nagelbijtend met kromme tenen bijzit-

ten. Het is dus ook in het belang van een gewezen bestuurder om afstand te

nemen van zijn bedrijf wat niet belet dat hij het met veel sympathie blijft

volgen.

Een AANDEELHOUDER is, zoals het woord al zegt, iemand die een aan-

deel “houdt” en dus geen speculant. Een aandeelhouder, laat er geen mis-

verstand over bestaan, heeft recht op een goed rendement; dus een passend

dividend en een bestuur dat de onderneming goed leidt met een strenge

controle door de commissarissen en de accountant. De waarde van de

onderneming, met inachtname van de principes van continuïteit en lange

termijn, moet zich positief ontwikkelen. Nu zowel door de wijziging van B.W.

boek 2 als door de code de macht van de aandeelhouders aanzienlijk is toe-

genomen, is het meer dan ooit nodig een onderscheid te maken tussen 
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“Bijna anderhalf miljard mensen leeft
per dag met wat wij dagelijks aan
subsidies aan elk rund in Europa geven.”

Herman de Croo
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de aandeelhouders en de rechten te bepalen van de verschillende soorten;

de termijnen dat men een aandeel “houdt” kan een van de criteria zijn.

Daarnaast is het gewenst de plichten van de aandeelhouder te formuleren.

Als de speculant – ook de kleine – pech heeft dan hoort dat bij het spel tenzij

de onderneming zich schuldig heeft gedragen waarbij er recht op schadever-

goeding ontstaat; en iedereen moet zich realiseren dat de adviseurs het ook

niet weten; zie in dit verband de meest gebruikte zin in dit land: “rendemen-

ten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”.

Meer aandacht verdient de kleine aandeelhouder; het is nuttig te onder-

zoeken hoe zijn belangen beter gediend kunnen worden. Een idee dat nader

uitgewerkt kan worden, is dit van diverse “stemkantoren”. De aandeelhouder

kan dan zijn stemrecht laten uitoefenen door het kantoor waarin hij zich het

best herkent; elk type kantoor kan dan een bepaald belang behartigen: louter

rendement, bijzondere aandacht voor het milieu, groei enz.

De code geeft terecht veel aandacht aan RISICOBEHEERSINGS- en CON-

TROLESYSTEMEN. Een volledig hoofdstuk gaat over de AUDIT van de FINAN-

CIELE VERSLAGLEGGING en de POSITIE VAN DE INTERNE AUDIT FUNCTIE en

van de EXTERNE ACCOUNTANT. We zullen ons hier beperken tot de opmer-

king dat deze bepalingen waardevol zijn maar duidelijk aantonen dat de

code (terecht) gebaseerd is op wantrouwen. De niet-financiële risico’s komen

daarenboven niet aan bod.

De code was inderdaad Quick en is niet eens een kind van zijn tijd maar

van een moment. Het zou te gemakkelijk zijn om deze als DIRTY te betitelen

maar hij zal moeten worden bijgeschaafd zonder de rechtszekerheid in

gevaar te brengen. Het belangrijkste verwijt dat zowel aan de aanpassing 

van het Burgerlijk Wetboek (Boek 2, Structuurregeling) als aan de code moet

gericht worden is dat deze volledig geïnspireerd zijn door het Angelsaksische

model, het model van de prairie. In onze Europese landen leeft een andere

maatschappij waarin de markteconomie sociaal wordt gecorrigeerd en waar

de extreme verschillen tussen rijk en arm minder aanwezig zijn en er per

saldo meer rechtvaardigheid en minder armoede is dan in de Verenigde

Staten.

Hoe nu verder?

Corporate Governance is thans een goudader voor juristen (advocaten en

notarissen), uitgevers en journalisten en wellicht een klein beetje voor pro-

fessoren. Daarnaast storten zwermen adviseurs (Nederland heeft zowel het

grootste aantal caravans per hoofd van de bevolking als het grootste aantal

adviseurs) zich op de materie, worden diverse opleidingen georganiseerd die

vooral gekenmerkt worden door de hoogte van het inschrijfgeld en ontstaan 
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“Sans la liberté de blâmer,
Il n’est point d’éloge flatteur.”

Beaumarchais
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Corporate Governance Rating bureaus. Accountants lopen in paniek rond,

zoeken uit hoe ze zich nog meer kunnen indekken en kijken, niet zonder

vrees, uit naar hun optreden in de algemene vergadering van aandeelhou-

ders. We zitten volop in het seizoen van de jaarverslagen en de algemene

vergaderingen en de corporate governance watchers beleven hoogtijdagen.

De laatste maanden hebben, zeker de beursgenoteerde ondernemingen,

een gigantische bureaucratische operatie meegemaakt. Tweederde van de

vergadertijd van raden van bestuur, raden van commissarissen, administra-

tiekantoren en diverse stichtingen werd besteed aan corporate governance.

Daarnaast zijn er natuurlijk extra vergaderingen, concept-reglementen en

websites die ook al verdrinken in deze materie. Hier liggen prachtige onder-

zoekstaken en mooie bacheloropdrachten voor studenten: vergelijking van

jaarverslagen, onderzoek van websites, verloop van algemene vergaderingen,

welke verklaring geeft men als men niet toepast, wat doen niet-beursgeno-

teerde ondernemingen enzovoorts. LATEN WE HOPEN DAT DE CODE DE

BESCHEIDEN PLAATS KRIJGT DIE HIJ VERDIENT EN DAT HET BEDRIJFSLEVEN

ZICH WEER GAAT FOCUSSEN OP HET PRIMAIRE PROCES EN DAARBINNEN OP

PRODUCTIE EN VERKOOP.

De code zal zijn eigen dynamiek houden: gaan we naar een Europese

code? Het rapport “European corporate governance in company law and

codes” dat opgesteld werd voor de Europese corporate governance conferen-

tie die op 18 oktober 2004 in Den Haag werd gehouden, is op dat gebied zeer

interessante lectuur. Komt er een convergentie tussen de verschillende

Nationale codes? Komen er codes op deelterreinen? 

Er zullen steeds ondernemingen zijn en dus ook juristen gespecialiseerd in

het ondernemingsrecht. Ofschoon een rechterlijke uitspraak geen doel op

zichzelf mag zijn zullen we de rechterlijke macht op het gebied van onder-

nemingsrecht moeten versterken. In de zee van waakhonden, toezicht-

houders en autoriteiten moeten we het laatste woord geven aan de rechter.

De Ondernemingskamer die bijna op slechts één man leunt, moet worden 

versterkt.

Wat met niet-beursgenoteerde ondernemingen? Op de eerste plaats

moeten de beursgenoteerde bedrijven in dit land een ernstig gewetensonder-

zoek doen. Wat is, zeker voor kleine ondernemingen, het voordeel van de

notering? Die voordelen moeten wel erg overtuigend zijn gezien de talrijke

nadelen die zich onder meer uiten in strakke bureaucratie, tekort aan flexibi-

liteit en slagvaardigheid. Bij niet beursgenoteerde ondernemingen moeten

veel onderscheiden worden gemaakt afhankelijk van de omvang van de

bedrijven en de aandeelhoudersstructuur. Een code zoals deze van

Tabaksblat is voor deze ondernemingen niet aangewezen; men kan zich 
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“Ik heb weet van mijn onwetendheid. Misschien ben ik als 
gevolg van dit besef van mijn enge grenzen een beetje wijzer 
dan de anderen, die niet eens weten, dat zij niets weten.”

Socrates
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beperken tot een klein aantal basisrichtlijnen. Voor het overige is Boek 2 van-

het Burgerlijk Wetboek ruimschoots voldoende met de blijvende aantekening

dat zelfs bij de beste conserveringstechnieken rotte appels niet helemaal

kunnen vermeden worden.

Opgemerkt moet nog worden dat alle bedrijven, beursgenoteerd of niet,

klein of groot, het voorwerp kunnen zijn van een enquêteprocedure bij de

ondernemingskamer waarbij op verzoek van allerlei betrokkenen zoals vak-

bonden en aandeelhouders, onderzoek kan worden gedaan naar diverse 

vormen van wanbeleid. Als dat wanbeleid wordt vastgesteld kan dit zelfs 

leiden tot ontslag van bestuurders en/of commissarissen.

Naast het Burgerlijk Wetboek, boek II en de code krijgen we binnenkort

nog de Wet Toezicht Financiële Verslaglegging. De Autoriteit Financiële

Markten (AFM) krijgt er door deze wet een toezichtstaak bij. In afwachting

van de wet gaat de AFM vanaf dit jaar trouwens reeds proefdraaien. Bij

mededelingen als “onze winst zal sneller groeien dan de markt”, “wij ver-

dubbelen de omzet in vier jaar”, wordt de AFM snel actief. Dat wordt ook het

geval als veel overnames plaatsvinden en bij onverwachte wisselingen of

onrust in de raad van bestuur of de raad van commissarissen. Een beursge-

noteerd bedrijf zal hoe dan ook elke drie jaar getoetst worden. Aan controle

en toezicht geen tekort. Nog een kleine inspanning en het enige dat nog

gebeurt is het toezicht van het toezicht van de controle; de cirkel is dan rond

en de economie afgeschaft.

En de lange termijn? 

De lange termijn moeten we ruim durven zien. Is er één heelal of meerdere?

Was er voor ons heelal ook al een heelal, en daarvoor? En wat na het ver-

dwijnen van ons heelal. Is het allemaal een kosmisch toeval of een kosmisch

plan? Is het cyclisch zonder begin of einde? Is het beperkt in de tijd met een

begin (de Big Bang) en een einde (de grote implosie). Is er een Schepper zon-

der begin of eind? Prachtige vragen waarmee we nog lang mogen worstelen.

David Fromkin schreef in 1999 een uitstekend boek ‘The way of the

world’ (Het lot van de mensheid); we moeten dan wel de hoofdstukken 8 en

12 vergeten want die worden gekenmerkt door een groot U.S.A. chauvinisme.

Maar verder schetst Fromkin in 250 bladzijden op een uitstekende manier

een geschiedenis van de planeet aarde en de mens:

• 15 miljard jaar geleden vond de oerknal plaats met een uitdijend heelal

dat meer dan 50 miljard melkwegen omvat terwijl elke melkweg min-

stens 100 miljard sterren heeft.
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“Alors il faut de même s’appuyer sur tout ce que le 
monde recèle d’éléments positives et, à partir de la,
faire le pari de l’espérance.”

André Molitor
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• 5 miljard jaar geleden ontstond de zon, onze ster.

• 4,5 miljard jaar geleden ontstond de aarde, onze planeet.

• 3 à 4 miljard jaar geleden ontstonden eencellige microben, het eerste

leven.

En dan maken we een grote sprong tot 20 miljoen jaar geleden. Met spo-

ren van de eerste apen; 5 miljoen jaar geleden gaat een deel van die apen op

twee voeten lopen en dat is de voorloper van de mens. Ongeveer 2 miljoen 

jaar geleden gebeurt er in korte tijd iets heel bijzonders: een enorme toe-

name van hersenen en het ontstaan van het BEWUSTZIJN. Was dit een soort 

mechanische ontwikkeling of een Goddelijk ingrijpen? De mens werd het

enige schepsel dat weet dat het ooit zal sterven. 100.000 jaar geleden ontwik-

kelt zich de homo sapiens. Dankzij het strottenhoofd ontstaat de SPRAAK;

en vandaar het samenwerken in groepen, het gezamenlijk gebruiken van

voedsel rond het kampvuur, een hiërarchie, een leider…

De homo sapiens sapiens ontwikkelde zich verder tijdens en vooral na het

einde van de ijstijd (25.000 tot 10.000 voor Christus) met, naast het vuur,

onderdak, kleding, primitieve godsdienst en cultuur. Als logische evolutie

ontstond het eerste schrift. Dit gebeurde 6.000 jaar geleden in Soemerië, het

land van de Tigris en de Eufraat.

Is er naast het ontstaan van het BEWUSTZIJN en de ontwikkeling van de

SPRAAK inmiddels nog een derde grote sprong geweest? Vanaf 500 voor

Christus zien we de opkomst van de grote LEVENSBESCHOUWINGEN met de

wijsbegeerte in Griekenland (Socrates), de Joodse profeten, het Boeddhisme,

Confucius, Zarathoestra en Jezus Christus. Het parallellisme in het ontstaan

van deze grote levensbeschouwingen is opvallend.

En waar staan we nu? We staan geen stap verder! ?

• De 20ste eeuw was de meest moorddadige uit de geschiedenis met

wereldoorlogen, genocides en hongerdoden.

• De 20ste eeuw bracht onze planeet de mogelijkheid zichzelf te 

vernietigen.

• Nog nooit hebben zoveel mensen het materieel zo goed gehad.

• In een fractie van een seconde communiceren we met om het even wie

om het even waar.

• We zwemmen in informatie via de wereldbibliotheek op het internet 

terwijl ditzelfde net een onmetelijk bron is van onzin.

De ministers van financiën en de directeuren van de centrale banken

zijn de nieuwe hogepriesters van de heilige vrije markt; de analisten in drie-

delig pak zijn de misdienaars en de godin welvaart lokt de gelovigen naar

het altaar van de supermarkt.
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“De meeste mensen zijn een beetje gek.
Ze zijn niet volledig in orde en ze zijn niet volledig gek.
Ze zitten er ergens tussenin.”

Oeroude wijsheid
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Het derde millennium laat vooralsnog geen verbetering zien; oorlog en

geweld zijn nog steeds de manier om frustraties te uiten en problemen op te

lossen terwijl we weten dat het anders moet. In deze tijd waarin het funda-

menteel mogelijk is armoede uit te schakelen moet er niet alleen fundamen-

teel iets anders met de politiek maar ook het bedrijfsleven moet echt ethisch

worden. Na meer dan tweeduizend jaar hebben de grote levensbeschouwin-

gen in de praktijk gefaald omdat ze de leer van hun grondleggers verraden-

hebben of (milder gezegd) niet in de praktijk hebben kunnen brengen. De

mens heeft een nieuwe kwantitatieve en kwalitatieve sprong van zijn her-

senmassa nodig zoals bij de vorming van het bewustzijn. Deze nieuwe

sprong moet leiden tot ‘de Ethische mens’ maar als de mens volledig ethisch

is, is hij geen mens meer…

Ondertussen zal de ethiek een grotere plaats moeten krijgen en de jurist

beter zijn best moeten doen. Bij de ethiek gaat het om de vraag naar de ver-

ankering van deze ethiek. Mark Eyskens schrijft hier boeiend over. Wat is het

anker? Ons eigen geweten dat een kind is van deze tijd en onze omgeving?

De democratische meerderheidsbesluitvorming die al tot grote catastrofes

heeft geleid? Of moet er een transcendente verankering zijn, maar welke

dan? We lopen vast en moeten ons dus maar tevreden stellen met documen-

ten als de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’.

Voor de jurist zijn, zeker ook in Nederland, belangrijke tijden aangebro-

ken. Het is het moment om te kiezen tussen moed en karakter enerzijds, en

schuldig verzuim door te zwijgen anderzijds. Op een geleidelijke en subtiele

manier en voor een deel met zogenaamde tijdelijke maatregelen wordt onze

vrijheid in naam van de vrijheid aangetast en ingeperkt. Toen onlangs rech-

ters hiertegen waarschuwden kregen ze vanuit bepaalde politieke kringen

het ongelofelijke antwoord dat een rechter zich met de totstandkoming van

een wet niet mag bemoeien omdat hij anders niet geacht kan worden later

deze wet goed toe te passen! DAMES EN HEREN JURISTEN, U DRAAGT EEN

GROTE VERANTWOORDELIJKHEID.
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“We zullen de komende jaren echt originele
oplossingen nodig hebben, oplossingen waarvan 
we niet op voorhand weten dat ze juist zijn.
Maar als je ’s nachts midden in een bos staat,
en je beweegt niet, dan weet je enkel zeker dat
je er nooit zal uit raken, pas wanneer je
beweegt, hoe stuntelig ook, groeit de kans dat
je er uit raakt.”

Thyl Gheyselinck
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Deze Universiteit
Het beste dat Twente sinds de Tweede Wereldoorlog is overkomen is de

komst van deze universiteit; het was een teken van hoop en is een dagelijks

bewijs van dynamiek en ondernemen waarbij een belangrijke bijdrage wordt

geleverd aan de economie van deze regio.

Na 35 jaar bedrijfsleven is het boeiend terug te keren naar een universi-

teit en roept men ‘O TEMPORA!’ Deze universiteit is natuurlijk iets helemaal

anders dan de Rijksuniversiteit Gent in de jaren zestig. Daarnaast is het ver-

schil met het bedrijfsleven enorm en zit ik nog steeds in een (aangenaam)

gewenningsproces. Ik ben ervan overtuigd dat het bedrijfsleven en de univer-

siteiten veel kansen laten liggen. Een veel betere samenwerking is mogelijk

en daarvoor is meer uitwisseling nodig. Veel bedrijfsleiders beseffen niet wat

de huidige universiteiten, b.v., op het gebied van onderzoek, doen en de uni-

versiteiten moeten veel beter datgene wat ze te bieden hebben ‘verkopen’.

Belangrijk daarvoor is dat men elkaar beter leert kennen. Elke hoogleraar en

docent zou minstens 25% echt actief en operationeel bij het bedrijfsleven

werkzaam moeten zijn; alle managers moeten regelmatig op de universitaire

banken gaan zitten en zich bezinnen in een inspirerende omgeving, weg van

de dagelijks afmattende wedstrijd ‘om meer’. Het ‘heel het leven lang leren’

concept moet in de praktijk worden omgezet. Verbijsterend is de bureau-

cratisering bij deze universiteit, zoals trouwens in de hele samenleving; 

het zou toch geweldig zijn als de universiteit het voorbeeld gaf van een 

flexibele en alerte organisatie.

Voor een eenvoudige bacheloropdracht zijn er twaalf bladzijden instruc-

ties terwijl één bladzijde voldoende kan zijn. De allereerste vereiste opdat

een organisatie goed zou functioneren, bestaat erin dat de top goed is inge-

vuld; de langdurige vacature van een Voorzitter van het College van Bestuur

en de voortdurende interim-decanen en directeuren zijn onbegrijpelijk en

onaanvaardbaar. Met groeiende verbazing stel ik vast hoe een universiteit –

en ook de zorg – functioneert. Laat ik me beperken tot de vaststelling dat het

complexe organisaties zijn waarin hoogleraren en medisch specialisten veel

gelijkenis vertonen. Als de geschiedenis later een oordeel zal vellen over

deze tijd dan zal, naast ‘oorlog en vrede’ en ‘rijkdom en honger’ primair een

antwoord gezocht worden op twee cruciale vragen: ‘Hoe zijn ze omgegaan

met de zieke mens ?’ en ‘Hoeveel hebben ze geïnvesteerd in de opleiding van

de jeugd?’ 

Met de steeds verdergaande besparingen op onderwijs zal Nederland op

deze laatste vraag een dikke onvoldoende krijgen.
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“A Chimay, un petit garçon de huit á neuf ans est assis sur le 
seuil d’une des étroites maisons qui entourent le château.
Il mord dans une énorme tartine de confiture et lit en même temps
un album de Tintin: tous les bonheurs à la fois. Pour mieux assurer
encore ce bonheur, il est assis sur un autre album de Tintin,
ce qui évite d’avoir froid au derrière, et lui garantit un supplément
de plaisir quand le premier album sera fini.”

André Molitor
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Het nieuwe instellingsplan van deze universiteit heeft de voorbije maan-

den veel aandacht gekregen. Deze universiteit heeft een grote schat: 

technische faculteiten (inclusief technische geneeskunde en biomedische

wetenschappen) en maatschappelijke faculteiten. Dit moet zo blijven; beide

richtingen moeten uitgebouwd worden en elkaar versterken. De major-minor

mogelijkheden zijn in dit kader een uitstekend initiatief. Samen met veel

aandacht voor academische vorming biedt deze universiteit, op haar prachti-

ge campus, aan studenten en docenten voor allerlei disciplines de ideale

mogelijkheid om ervaring, kennis en plezier uit te wisselen. Toch bestaat

hierover veel onrust. Het eerste concept van het instellingsplan was zeer

technisch gericht. Na boeiende discussies worden techniek en maatschappij

nu als gelijkwaardig beschouwd maar iedereen weet dat een eerste concept

meestal de echte mening en overtuiging van de opstellers weergeeft. Deze

onrust wordt nog aangewakkerd door alle aandacht voor de op te richten

Federatie van Technische Universiteiten, die volgens deze universiteit zelfs

een fusie mag zijn. Waar komen dan de maatschappij wetenschappen

terecht? Ik heb hierover nog geen echt overtuigende geruststellende visie

gehoord. Laat deze universiteit nooit een louter technische universiteit 

worden! Wat een verarming zou dat zijn! 

Met de verklaring van Bologna wordt het bachelor/master systeem in

heel Europa ingevoerd; een uitstekend initiatief maar men zal moeten besef-

fen dat het echte universitaire diploma dat van master is; dit is de allereer-

ste voorwaarde om een goed niveau te garanderen. Een dubbele jacht is nu

geopend: deze naar bachelors die voor master gaan en deze naar de echte

top. Iedereen wil deze zogenaamde ‘topstudenten’ binnenhalen. Maar wat is

een echte topper? En hoeveel zijn er? 10, 20 of 100 aan deze universiteit? Een

universiteit heeft een maatschappelijke rol; een jong mens moet een master

kunnen halen zonder een absolute topper te zijn; zulke mensen heeft de

maatschappij in groten getale nodig, naast echte toppers.

Deze universiteit beschikt over een uitstekend ‘Studium Generale’, toch

blijft de algemene ontwikkeling teleurstellend. Overigens is de inzet en de

belangstelling van de studenten groot maar ze zitten in een keurslijf van

studiepunten, studiefinanciering en administratieve regels ingegeven door

het gebrek aan visie in Den Haag en een stuk bureaucratisering waar de uni-

versiteiten zelf verantwoordelijk voor zijn. We moeten de ogen van Den Haag

openen en zelf overgaan tot een grote administratieve vereenvoudiging.

Wij trekken geen lessen uit de geschiedenis behalve de les dat we er

geen lessen uit trekken. Toch ligt ons bestaan zowel in het verleden, het

heden als de toekomst en daarom moet de universiteit geïnspireerd worden

door het vierspan: geschiedenis, ethiek, innovatie en efficiency.
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Artikel 1

“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid 
en rechten geboren.
Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich 
jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.”

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
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Et ceterum censeo…
Een boeiend hoofdstuk in de geschiedenis van de Romeinen zijn de Punische

oorlogen; de strijd tussen Rome en Carthago: de drie Punische oorlogen von-

den plaats in de periode tussen 264 en 146 voor Christus. Het ging funda-

menteel om de macht over de Middellandse Zee. De tweede Punische oorlog

is het meest bekend want Hannibal kwam tot voor de poorten van Rome.

Toch won Rome toen Scipio Hannibal versloeg bij Zama. De macht van

Carthago was gebroken; het vredesverdrag was keihard: de vloot werd bijna

volledig ontmanteld en grote bedragen moesten betaald worden. De

Romeinse senator Cato (234-149) vond de vredesvoorwaarden nog te mild.

Elke redevoering die hij in de senaat hield – ongeacht het onderwerp – 

beëindigde hij met de woorden:”CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE

DELENDAM”. Toen de macht van Carthago weer groeide brak in het jaar van

de dood van Cato de derde Punische oorlog uit; na een beleg van drie jaar

werd Carthago in 146 voor Christus door Scipio Minor met de grond gelijk

gemaakt.

Geïnspireerd door de manier van Cato vraag ik bij elke lezing even de aan-

dacht voor datgene waar het werkelijk om gaat:

- een wereldbevolking: 6,2 miljard

- mensen die honger lijden: 1 miljard

- mensen zonder dak boven het hoofd: 1 miljard

- mensen zonder geneeskundige zorg: 1 miljard

- mensen zonder sanitair: 3 miljard

- kinderen zonder begeleiding 100 miljoen.

En er is op deze planeet volop voedsel beschikbaar, terwijl om de vijf

seconden een kind sterft van de honger. In 2000 werd op de U.N. millenni-

umtop beslist dat de honger in de wereld gehalveerd moest zijn tegen 2015.

In feite een weinig ambitieuze doelstelling, maar ze zal niet worden gehaald.

Laten we hier twee seconden over nadenken en er iets aan doen alvorens

een nieuwe code op te stellen die onze rijkdom moet beschermen.
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“Het beste wat een man kan geschieden is een meevoelende 
vrouw. Ik weet met zekerheid dat wijsheid dikwijls van 
vrouwen is voortgekomen.”

Euripides
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Merci….
Ik heb grote waardering voor het feit dat mijn echtgenote Pauli, en mijn kin-

deren Tim en Marike mij weer de ruimte hebben gegeven om datgene te

doen wat ik graag doe. Het vorige en huidige College van Bestuur van deze

universiteit en in het bijzonder de vorige Rector Magnificus Frans van Vught

dank ik zeer voor het feit dat zij mij dit vertrouwen hebben gegeven. Erg op

prijs stel ik de samenwerking – die er trouwens reeds vele jaren is – met

Professor Olaf Fisscher en de heer André Nijhof en ook met Professor Wouter

van Rossum.

Zonder de hulp van Mevrouw Patricia Kuiper en Mevrouw Femie Robers

was deze oratio er niet gekomen; ik ben deze dames zeer erkentelijk. Als lid

van het algemeen bestuur van het Universiteitsfonds mag ik reeds enkele

jaren toezicht houden op de bijzondere leerstoel ”Wijsbegeerte van de

Academische Vorming” die zo voortreffelijk wordt ingevuld door Professor

Henk Procee; wij oefenen wederzijds toezicht uit op elkaar en misschien

komt er nog een dag dat Professor Procee mij zal leren nadenken of mij op

zijn minst zal leren wat nadenken is.

Tenslotte dank ik de doden en de levenden voor alles wat ik ontvangen

heb; genen, opvoeding, onderwijs, opleiding, liefde en vriendschap: ik hoop

hierdoor een kleine bijdrage te leveren zodat “het recht niet wordt gemaakt

door de macht van de sterkste”.

IK HEB GEZEGD. GAUDEAMUS!
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“We zijn zo eerzuchtig dat we over de hele wereld bekend 
zouden willen zijn, zelfs bij de generaties die na ons komen.
En we zijn zo ijdel dat we blij en tevreden zijn als vijf 
of zes mensen uit onze omgeving ons waarderen.”

Blaise Pascal
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Een uitstap naar Belgie
Nergens in de wereld zijn er twee landen die aan elkaar grenzen, en voor

een groot deel ook nog min of meer dezelfde taal spreken, die zo verschillen

als België en Nederland; misschien zijn Noord-Korea en Zuid-Korea nog

meer verschillend. Het zou dan ook zeer interessant zijn de Belgische

Corporate Governance Code “Lippens” te vergelijken met Tabaksblat; de code

Lippens is op 1 januari 2005 van kracht geworden, dus een jaar na de code

Tabaksblat. Om de verschillen goed te begrijpen moet men eerst het Belgisch

Kapitalisme leren kennen. Daarvoor volstaan twee uitstekende boeken: 

“De paradox van het Belgisch Kapitalisme” van Herman Daems en “Le Bal

des empires, les dessous du capitalisme belge” van Beatrix Delvaux en

Stefaan Michielsen. Daarnaast is het nuttig te weten dat men in België de

term raad van bestuur gebruikt voor de Nederlandse raad van commissaris-

sen. Ofschoon “Lippens” veel gelijkenissen vertoont met “Tabaksblat” – men

laat zich door dezelfde codes van andere landen inspireren – zal het verschil

in de praktijk toch groot zijn; de Belgische code benadert corporate gover-

nance nog meer vanuit het shareholders-model dan de Nederlandse.

De machtspositie van de zo typische Belgische referentie-aandeelhouder

wordt beschermd en de andere aandeelhouders tellen nauwelijks mee ter-

wijl van de andere stakeholders natuurlijk geen sprake is. De code Lippens is

een slag in het water en daarom kan het in dit geval niet anders dan dat de

wetgever moet ingrijpen.

België heeft immers te maken met grote schandalen. Het faillissement van

het spraaktechnologie bedrijf “LERNHOUT EN HAUSPIE” is natuurlijk het

absolute drama; een goede technologie maar opgejaagd door het “moeten

groeien”, de gewekte verwachtingen bij de aandeelhouders en de eeuwige

hebzucht en ijdelheid hebben de lieveling van de Belgische hoogwaardig-

heidsbekleders en de Westvlaamse middenstanders naar de ondergang

geleid. In oktober 2004 kwam PICANOL, een weefgetouwenproducent in het

nieuws; de vervolgroman duurt nu nog voort. De topman had, gedeeltelijk

via geheime afspraken, er voor gezorgd dat hij in drie jaar bijna 25 miljoen

euro kon verdienen; de beurswaarde van Picanol bedroeg 100 miljoen euro!

Deze topman, Jan Coene, werd door de Belgische (voornamelijk de Vlaamse)

pers terecht onbarmhartig neergesabeld; diverse keren haalde Coene de

voorpagina van de Belgische kwaliteitskrant “De Standaard”; een kop, in het

grootst mogelijke lettertype: “Jan Coene zoog Piconal leeg” liegt er niet om.

Het bestaan van allerlei comités heeft bij Piconal niet gewerkt. In België kan

alleen wetgeving werken en daaraan moeten strenge straffen gekoppeld

worden.
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“Ik wil graag een “toeterkaad.”

Vlaamse wens
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Maar ook andere bedrijven nemen een loopje met deugdelijk bestuur. Op

27 september 2004 deelt ELECTRABEL via een persbericht mee dat de gedele-

geerd-bestuurder wordt vervangen door de voorzitter van de raad van

bestuur.

De raad van bestuur komt slechts de dag nadien bijeen en het benoemings-

comité was niet geraadpleegd. Belangrijke onafhankelijke leden konden de

raad van bestuur trouwens niet bijwonen omdat hij onverwacht en op korte

termijn werd bijeengeroepen. Bij Electrabel greep de meerderheids-aandeel-

houder – het Franse Suez – de macht. Nog pikanter is dat voormelde nieuwe

gedelegeerd-bestuurder, ex-voorzitter, inmiddels door de Brusselse onder-

zoeksrechter in verdenking is gesteld voor een computerkraak bij….

Electrabel; de toenmalige gedelegeerd bestuurder was van deze “veiligheids-

check” niet op de hoogte. Bij FORTIS, de grootste Belgische Bank, was het al

even boeiend. Voorzitter Lippens van Fortis “informeerde” zijn raad van

bestuur van de benoeming van een nieuwe gedelegeerd-bestuurder de avond

voor de bekendmaking; geen raadpleging, geen overleg, geen advies van een

benoemingscomité. En deze voorzitter Lippens was op dat moment volop

bezig met de commissie te leiden die de code, die naar hem genoemd is,

voorbereidde. De “Standaard” schreef hierover: “Als de raad van bestuur van

een onderneming geen medezeggenschap krijgt over de benoeming van de

topmanager van dat bedrijf, waarover mag hij zich dan wel uitspreken? 

Over de kleur van de tegeltjes in de directietoiletten?” België is inderdaad

een ander land dan Nederland; België is zeer flexibel. Een vergelijkende 

corporate governance studie, over de theorie maar vooral over de praktijk,

zal boeiende lectuur opleveren.
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“Ach, wij eisen te veel van elkaar, we overvragen. We willen 
dat man, vrouw of kinderen beantwoorden aan een droom.
Ze moeten allen atleten zijn, recordhouders, supermensen 
met de zalige glimlach waarmee ze worden uitgebeeld in 
films en op reclameborden. Dat is onmenselijk. Laten wij 
de anderen aanvaarden zoals ze zijn, zonder dat ze op de 
tenen hoeven te gaan staan. Prestatiedruk en stress vermoeit,
ontmoedigt, breekt zo velen.”

Kardinaal Danneels,

Aartsbisschop van Mechelen-Brussel
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De 15 aanbevelingen van J. Troch
• De mogelijkheden om de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in 

verband met onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking,

gekoppeld aan het Strafrecht, te gebruiken moeten beter worden benut.

• Het ondernemingsrecht moet worden gemoderniseerd via een proces

van diepe en lange adem; hierbij moet rekening worden gehouden met

onze cultuur en de noodzaak van een goede balans tussen de belangen

van de aandeelhouders, de werknemers en de maatschappij; het beladen

woord “structuurvennootschap” kan worden vervangen.

• De raad van commissarissen stelt een sociaal/maatschappelijke 

commissie in.

• Een raad van bestuur bestaat uit minstens drie leden; een ervan,

dus niet de voorzitter, is chief financial officer.

• Een onderscheid tussen echte aandeelhouders en speculanten wordt vast-

gelegd met de rechten en plichten van de betrokkenen samen met de

mogelijkheid om diverse stemkantoren op te richten.

• Een gewezen lid van de raad van bestuur van een vennootschap wordt

nooit lid van de raad van commissarissen van deze vennootschap.

• Een bestuurder en een commissaris hebben noch opties noch aandelen 

in de vennootschap waar zij bestuurder of commissaris zijn.

• De beperking van termijnen en aantal mandaten wordt afgeschaft.

• De Ondernemingskamer moet versterkt worden.

• Juristen en professoren moeten het voortouw nemen in de verdediging

van onze vrijheid tegen diegenen die onze vrijheid willen beschermen

door ze in te perken.
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“Gaudeamus Igitur

Gaudeamus Igitur
Juvenus dum sumus
Post jucundam juventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus (bis)

Ubi sunt qui ante
Nos in mundo fuere
Vadite ad superos
Transite ad inferos
Hos si vis videre (bis)

Vita nostra brevis est
Brevi finietur
Venit mors velociter
Rapit nos atrociter
Nemini parcetur (bis)

Vivat academia 
Vivant professors
Vivat membrum quodlibet
Vivant membra qualibet
Semper sint in flore (bis)

Vivant omnes virgines
Graciles formosae
Vivant mulieres
Tenerae amabiles
Bonae laboriosae (bis)

Vivat et respublica
Et qui illam regit
Vivat nostra civitas
Maecenatum caritas
Quae nos hic protegit (bis)”
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• Deze universiteit wordt verder uitgebouwd als een ondernemende 

universiteit voor maatschappij- en technische wetenschappen en biedt

plaats aan masteropleidingen voor normale studenten.

• Aan alle universiteiten en hogescholen worden in alle richtingen de 

vakken geschiedenis, ethiek en innovatie gedoceerd.

• Bij het tandenpoetsen denken we aan de 20 kinderen die tijdens dit 

tandenpoetsen van honger sterven.

• We leggen het boekje van J. Troch op ons nachtkastje en lezen en 

overdenken elke dag een citaat.

• Elke vergadering begint en eindigt met het IO VIVAT of het GAUDEAMUS.
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“Tout homme se trahit dans sa bibliothèque.”

Julien Green
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Artikel 5

“Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.”

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
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“Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid 
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aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling 
in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing 
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Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
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“Pas wanneer wij erin slagen iets moeilijks 
in mensentaal beter nog: in kindertaal – uit te
drukken, mogen wij zeggen dat wij het verstaan.”

Walter Van Gerven
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“Opzij, opzij, opzij
maak plaats, maak plaats, maak plaats
we hebben ongelofelijke haast
opzij, opzij ,opzij
want wij zijn haast te laat
we hebben maar een paar minuten tijd
we moeten rennen, springen, vliegen, duiken,
vallen, opstaan en weer doorgaan
we kunnen nu niet blijven
we kunnen nu niet langer blijven staan
een andere keer misschien
dan blijven we wel slapen
en kunnen dan misschien als het echt moet
wat over koetjes, voetbal en de lotto praten
nou dag, tot ziens adieu, het ga je goed
we moeten rennen, springen, vliegen, duiken,
vallen opstaan en weer doorgaan
we kunnen nu niet blijven
we kunnen nu niet langer blijven staan
een andere keer misschien…”

Herman van Veen 
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