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Corporate Governance: het be/ang van theorie voor de praktijk 

Joost C. Pape & Jeroen Weimer 

In deze bijdrage wordt de discrepantie be/icht tussen de wijzen waarop in de Nederlandse praktijk 

en in de theorie tegen corporate governance wordt aangekeken. In de Nederlandse praktijk staan 

twee·belangrijke deelonderwerpen van corporate governance centraal: de toelaatbaarheid van 

beschermingsconstructies en het functioneren van de Raad van Commissarissen. De 

wetenschappelijke Iiteratuur kenmerkt zich door de projectie van hoofdzakelijk de positieve agency

theorie op het governance-verschijnsel. De afstand tussen praktijk en theorie bestaat eruit, dat in 

de agency-benadering van corporate governance weinig aandacht wordt geschonken aan andere 

bij de onderneming betrokken groeperingen dan managers en aandeelhouders ten aanzien van het 

beschermingsvraagstuk en dat de benadering zich richt op het extem functioneren van de Raad 

van Commissarissen, daar waar het intern functioneren de boventoon voert in de discussie in de 

praktijk. Als aanvulling op de agency-benadering kunnen andere economische 

organisatietheorieen, a/smede organisatiesociologischfj partijen- en systeemmodellen dienst doen 

a/s brillen waardoor corporate governance bekeken kan worden. In het bijzonder kan de afstand 

tussen theorie en praktijk ten aanzien van de beschermingsproblematiek worden verkleind door 

middel van de 'multiple constituency approach', terwijl de gedragstheorie van de onderneming 

goede diensten zou kunnen bewijzen bij het genereren van kenniscomponenten waarvan gebruik 

gemaakt kan worden bij het ontwerpen van op/ossingsrichtingen in het kader van het debat omtrent 

het functioneren van de Raad van Commissarissen. 

1.lnleiding 

Oat corporate governance hard op weg is om de management-term van de jaren negentig te 

worden, mag als bekend verondersteld worden. Het onderwerp verheugt zich in de warme 

belangstelling van onder meer ondernemers, managers, politici en wetenschappers. Voora) het 

verschijnsel dat de belangstelling voor het onderwerp vanuit deze groepen zich gelijktijdig 

voordoet, maakt dat het onderwerp nadrukkelijker dan veel andere hoog op de sociaal

maatschappelijke en vennootschappelijke agenda staat en dat naar verwachting zal blijven doen. 

Tegelijkertijd leidt de pluriformiteit van de aandacht voor corporate governance tot een gebrek aan 

eenduidigheid van de begripsvorming rondom het thema. Oit blijkt bijvoorbeeld uit het . 
redactionele commentaar in het themanummer omtrent corporate governance in de Naamloze 
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Vennootschap van december 1995, waarin wordt gesteld dat de contouren van het onderwerp 'zo 

weinig duidelijk zijn dat men zich voor de identificatie ervan maar bedient van een vreemde taa!'. 

De begripsvenvarring omtrent corporate governance lijkt zich vooral voor te doen tussen enerzijds 

diegenen die sterk bij de praktijk van de onderneming zijn betrokken (ondernemers. managers en 

ook politici) en anderzijds wetenschappers, die zich veelal op basis van economische theorieen 

met het ondenverp bezighouden. Vanuit een bedrijfskundige invalshoek is het wenselijk om deze 

afstand tussen praktijk en theorie te verkleinen. omdat zij kan verhinderen dat 'de wetenschap' 

zich verdienstelijk maakt bij het aandragen van mogelijke opJossingen voor actuele problem en op 

het gebied van de inrichting en het bestuur van ondernemingen. 

Dit artikel heeft tot doel om de ogenschijnlijke discrepantie tussen praktijk en theorie over 

corporate governance te belichten. Hiertoe worden in paragraaf 2 de belangrijkste 

deelondenverpen van corporate governance in de Nederlandse praktijk voor het voetlicht gebracht, 

waarna in paragraaf 3 een kort overzicht wordt gegeven van de theorievorming op dat gebied. In 

paragraaf 4 wordt het verband tussen praktijk en theorie in het kader van bedrijfskundig onderzoek 

aanschoU\velijk gemaakt met behulp van de empirische en regulatieve cyclus, aan de hand 

\\aarvan in paragraaf 5 een kwalificatie wordt gegeven van de afstand tussen praktijk en theorie 

ten aanzien van corporate governance. Het onderwerp van paragraaf 6 is een inventarisatie van 

andere dan de thans gangbare theoretische benaderingswijzen van corporate governance, die naar 

verwachting in aanvulling daarop behulpzaam kunnen zijn bij het aanpakken van een deel van de 

prob!ematiek die op dit moment in vennootschapsland speelt. Het artikel wordt in paragraaf 7 

besloten. 

2. Corporate governance en de praktijk 

Het onderscheid tussen praktijk- en theorie-georienteerde visies op corporate governance is niet 

gemakkelijk op een volledig eenduidige manier te maken. Voor het scharen van de 

deelonderwerpen die onder de noemer van corporate governance in de Nederlandse praktijk 

vallen, wordt een pragmatisch criterium gekozen: de aandacht die aan het betreffende onderwerp 

in het rapport 'Corporate governance in Nederland' van de Commissie Peters (1996) wordt 

gegeven. Ten behoeve van het aanhouden van een rode draad wordt het verder niet wenselijk 

geacht om aile ondenverpen die in het Peters-rapport aan de orde komen in deze bijdrage eveneens 

vanuit ~en theoretische invalshoek voor het voetlicht te brengen. Bijvoorbeeld de inkoop van 

eigen aandelen wordt in het kader van het doe! van dit artikel te specifiek geacht, terwijl de 
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Commissie zich wei over dit deelonderwerp uitspreekt. In navolging daarvan is het tweede 

criterium voor de selectie van deelonderwerpen de mate van maatschappelijke aandacht die er 

voor het verschijnen van het rapport aan is gegeven. Deze keuzen hebben tot gevolg dat corporate 

governance in de praktijk niet in al haar facetten aan bod kan komen. 

Op grond van de genoemde selectiecriteria worden in deze paragraafnvee deelonderwerpen van 

corporate governance aan de orde gesteld: de toelaatbaarheid van beschermingsconstructies en het 

functioneren van de Raad van Commissarissen (RvC), in het bijzonder in verband met de 

structuurvennootschap. De keuze voor het eerste onderwerp is gebaseerd op het feit dat de 

Commissie Peters is ingesteld als uitvloeisel van het beginselakkoord tussen de Vereniging 

Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) en de Vereniging voor de Effectenhandel (VvdE) 

over de beschermingsconstructies en de plaats van de kapitaalverschaffer en omdat de Commissie 

Van der Grinten zich in het verleden eveneens over deze problematiek heeft uitgesproken. De 

keuze voor het tweede onderwerp voigt uit het feit dat een aanzienlijk deel van de inhoud van het 

Peters-rapport - uiteraard naast het eerste onderwerp - betrekking heeft op de samenstelling, taak 

benoeming, honorering en werkwijze van de Rve. Evenals het debat over 

beschermingsconstructies is de rol van de RvC in het kader van de structuurvennootschap al 

enkele jaren een bron van verhitte maatschappelijke discussie, blijkens bijvoorbeeld het 

recentelijk door VVD-fractievoorzitter Bolkestein gelanceeide plan om commissarissen te 

controleren ten behoeve van het verbeteren van het functioneren van het toezichthoudend orgaan. 

Ondanks het feit dat met het selecteren van de toelaatbaarheid van beschermingsconstructies en 

het functioneren van de RvC geen recht wordt gedaan aan de volledigheid van de 

deelonderwerpen van corporate governance in de praktijk, zijn zij in een Nederlandse context als 

prominent aan te merkc:n en worden daarmee voldoende illustratief geacht om aan de hand ervan 

in het hiernavolgende de afstand in het den ken tussen theorie en praktijk te kunnen verhelderen. 

Een praktisch demarcatiepunt voor het oplaaien van de discussie over de door 

beursvennootschappen gebruikte constructies ten behoeve van de bescherming tegen vijandige, i.c. 

niet door het zittende management van de doelwitonderneming gewenste overnames in Nederland, 

is het midden van de jaren tachtig. De beschermingsconstructies werden op kritische wijze aan de 

orde gesteld door middeJ van een artikel in het jaarverslag van de VvdE over 1985, terwijl het 

overnambod van Elsevier op Kluwer medio 1987 01 ie op het discussievuur gooide. De principiele 

vraag waar het in het debat rond beschermingsconstructies om draait, is in hoeverre de toepassing 

van dergelijke mechanismen door beursgenoteerde ondernemingen toelaatbaar moet worden 

geacht. Het gaat daarbij met name om de zogenoemde technisch-statutaire 
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· . 
beschermingsmaatregelen, waaronder de v~~r Nederland notoire preferente en niet-

stemgerechtigde aandelen. De voornaamste reden dat de discussie over beschermingsconstructies 

nog niet op een bevredigende wijze is afgerond, is dat de antwoorden op de toelaatbaarheidsvraag 

afhankelijk zijn van de belangengroep vanuit wiens gezichtspunt de vraag word! beantwoord. In 

dat opzicht zijn er in het verleden welhaast evenveel verschillende antwoorden geformuleerd als er 

belangengroeperi zijn, eenvoudigweg omdat zij uiteenlopende toetsstenen voor de toelaatbaarheid 

hanteren. Daar komt bij, dat de toelaatbaarheidsvraag nauw verbonden is met die naar de sociaal

maatschappeljjke wenselijkheid van overnamegevechten, waardoor de discussie niet aileen op 

basis van rationele argumenten gevoerd kan worden. 

De door de verschillende betrokken partijen te berde gebrachte argumenten lopen uiteen van de 

gevaren van de uitverkoop van Nederlandse ondernemingen aan het buitenland en een gebrek aan 

de benodigde armslag voor het management, tot de noodzaak het ondernemingsbestuur te dwingen 

tot het voeren van efficient beleid (zie voor een uitgebreid overzicht bijvoorbeeld Frentrop, 1988 

en Van der Grinten, 1992). In ons land wordt de vraag of een bepaalde (fusie of) overname al dan 

niet wenselijk is, gewoonlijk beoordeeld aan de hand van het ondernemingsbelang en daarmee niet 

uitsluitend op basis van het beJang van een bepaalde groepering, zoals de aandeelhouders, het 

management of het personeel. De consequentie hiervan is dat een afweging met betrekking tot de 

vraag van de toelaatbaarheid van beschermingsconstructies en daarmee die van vijandige 

overnames een 'vraagstuk betreffende de meest wenselijke inrichting van de economische orde' 

behelst (Moerland, 1992a). Het genoemde deelonderwerp van corporate governance in de praktijk 

betreft daarmee niet slechts een debat over middelen (hoe bereiken we een gewenste situatie), . 

maar evenzo over doelen (wat is een gewenste situatie). 

Het tweede deelonderwerp van corporate governance in de Nederlandse praktijk omvat het debat 

over het functioneren van de RvC in het kader van de structuurvennootschap. Deze discussie heeft 

grofweg twee dimensies, die hier worden geduid als het intern en extern functioneren van de Rve. 

Bij de discussie over het intern functioneren van de RvC wordt de effectiviteit van het 

toezichthoudend orgaan onder de thans vigerende wetgeving ter discussie gesteld. Een frequent 

gehoorde rechtvaardiging voor het in twijfel trekken van de effectiviteit van het toezicht is de 

wijze waarop nieuwe commissarissen worden benoemd, waarnaar soms wordt verwezen als 'het 

wonder van Den Haag'; cooptatie kan immers tot gevolg hebben dat de Rve een zelf

ge"induceerde eenstemmigheid gaat vertonen. Een tweede bron van twijfel is de afwezigheid van 

een direct belang van de commissaris om stringent toezicht uit te oefenen (zie bijvoorbeeJd Boot, 

1995). 
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De discussie over het extern functioneren van de RvCwordt in het algemeen minder gehoord. Bij 

het extern functioneren staat de vraag centraal ten dienste van welke belanghebbende(n} het 

toezichthoudend orgaan zijn taak vervult en betreft daarmee de positie van de RvC temidden van 

verschillende partijen. Bij deze tweede dimensie van het RvC-debat wordt derhalve de huidige 

wetgeving ter discussie gesteld, volgens welke de RvC zich bij de vervulling van haar taak naar 

het beJang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming richt. Boot (1995) wijst 

erop dat in de media door sommigen is gesuggereerd dat de RvC in grote ondernemingen een 

instituut zou moeten zijn van aileen de aandeelhouders. In het Peters-rapport wordt uitsluitend 

ingesprongen op hetgeen hiervoor is geduid als het intern functioneren van de Rve. Daarbij heeft 

de Commissie niet aileen aanbevelingen gedaan inzake de structuur van de RvC, waaronder haar 

taak. profiel, samenstelling, benoeming en honorering, maar tevens inzake haar werkwijze. 

waaronder de rol van de voorziner, de instelling van selectie-, benoemings-, audit- en 

honoreringscommissies. de vergaderfrequentie en een omgangsprotocol. 

3. Corpora~e governance en theorievorming 

Indien de recente wetenschappelijke literatuur op het gebied van corporate governance in 

beschouwing wordt genomen, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de theorievorming rondom 

het thema zich hoofdzakelijk afspeelt op het terrein van een bepaalde stroming binnen een der 

economische organisatietheorieen: de posilieve agency-theorie. Een uitgebreid overzichtsartikel 

. van corporate governance waarin dit duidel ijk naar voren koml. is dat van Prowse (1995). De 

agency-theorie houdt zich bezig met het bestuderen van het keuzevraagstuk van de contractuele 

vormgeving van ruilrelaties tussen economiscne subjecten in een situatie van onvolkomen 

informatie (Moerland, 1992c). De ene partij. de agent ofwel zaakgelastigde, levert een prestatie 

voor de andere partij, de principaal ofwel opdrachtgever, in rU,il voor een bepaaJde vergoeding. 

Beide partijen worden verondersteld hun individuele nutsfunctie onder restricties te 

maximaliseren. In een agency-relatie wordt een zekere mate van beslissingsbevoegdheid door de 

principaal gedeJegeerd aan de agent. Gegeven onvolkomen informatie en de nagestreefde 

behartiging van iederseigenbelang, ontstaat een agency-probleem. Op zijn beurt bestaat dit uit een 

motivatieprobleem voor de agent (hoe kan de zaakgelastigde ertoe worden gebracht in het be lang 

van de opdrachtgever te handelen) en een beoordelingsprobJeem voor de principaal (hoe kan de 

opdrach~gever erop toezien dat de zaakgelastigde in zijn belang handelt). 
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In de literatuur wordt de al!encv-theorie onderscheiden in een formele en informele stromin2'.. De - -' . .... 

formele stroming wordt ook aangeduid als de normatieve theorie van principaal en agent: de 

informele stroming staat tevens bekend als de eerder genoemde positieve agency-theorie (Jensen. 

1983). De forme Ie stroming is relatief sterk wiskundig georienteerd en houdt zich bezig met de 

vraag hoe vanuit het gezichtspunt van de opdrachtgever een Pareto-optimaal contract tussen agent 

en principaal ontworpen kan worden. Een dergelijk contract heeft als kenmerk dat er geen ander 

contract be staat dat de welvaart van de ene partij kan verbeteren zonder de welvaart van de andere 

partij te doen verslechteren (Moerland, 1992c). De informele stroming binnen de agency-theorie is 

meer kwalitatief georienteerd. In die tak staat de vraag centraal waarom bepaalde 

organisatievormen (zoals bijvoorbeeld maatschappen ofnaamloze vennootschappen) zijn ontstaan 

en onder welkeomstandigheden de verschillende contractuele organisatievormen kunnen 

overleven (Douma, 1987). De wortels van de informele, positieve agency-theorie liggen in de 

\verken van Smith (1937, org. 1776), Berle en Means (1991, org. 1932) en Coase (1937), terwijl in 

de meer recente literatuur Jensen en Meckling (l976) en Fama en Jensen (1983a,b) als 'seminal 

papers' op dit gebied kunnen worden aangemerkt. Voor een uitgebreide beschrijving van de 

agency-theorie in de Nederlandse literatuur wordt de lezer verwezen naar Douma (1987); voor de 

positionering van de agency-theorie ten opzichte van andere economische organisatietheorieen 

kan Moerland (1992b.c) worden geraadpleegd. 

Zoals in het begin van deze paragraaf is aangegeven, lijkt corporate governance in de theorie 

voornamelijk te worden bekeken door de bril van de positieve agency-theorie. Daarbij wordt de 

onderneming opgevat als een knooppunt van contracten ('nexus of contracts'), waardoor een 

complex geheel van agency-relaties ontstaat. Blijkens de door de eerder genoemde Prowse (1995) 

bestudeerde literatuur hebben de wetenschappelijke studies op governa.nce-gebied gemeen dat zij 

voortbouwen op Jensen en Meckling (1976). In navolging van Berle en Means (1991, org. 1932) 

kenmerkt hun werk zich door het centraal stellen van het agency-probleem dat ontstaat door de 

scheiding van leiding en eigendom bij zelfstandige produktie-organisaties, waarbij de kosten van 

agency-relaties een belangrijk onderwerp van studie vormen. Vit de beschouwing van de 

scheiding van leiding en eigendom als de bron van een agency-probleem voigt dat relatiefveel 

aandacht wordt geschonken aan de relatie tussen managers (leiding, agenten) en aandeelhouders 

(eigendom, principalen) bij 'open corporations'; aan de beurs genoteerde vemlootschappen 

waarvan de aandelen vrij verhandelbaar zijn. Bij dergelijke ondernemingen doet het agency

probleem zich immers het meest nadrukkelijk voor; vergelijk bijvoorbeeld een eenmanszaak, 

waarbij per definitie geen agency-probleem voorkomt omdat leiding en eigendom in handen van 

een en dezelfde persoon zijn. Met nadruk zij gesteld dat de bestudering van agency-relaties in de 
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wetenschappelijke literatuur zich voornamelijk toespitst op managers en aandeelhouders: zo is een 

ander bekend agency-probleem dat tussen aandeelhouders en verschaffers van vreemd vermogen 

(zie bijvoorbeeld Stiglitz, 1985). 

Bij het opzetten van een agency-bril betreft corporate governance hoofdzakelijk de bestudering 

van het eerder genoemde motivatieprobleem voor managers om te streven naar 

waardemaximalisatie van de onderneming op de vermogensmarkt ten behoeve van de zittende 

aandeelhouders en het probleem voor aandeelhouders om op kosten-efficiente wijze te beoordelen 

in hoeverre dit het geval is en zonodig corrigerende maatregelen te nemen. dit alles binnen de 

beperkingen die worden opgelegd door wettelijk geldige contracten tussen andere bij de 

onderneming betrokken partijen. Hieruit voigt dat de aandacht in de governance-literatuur in een 

aanzienlijke mate uitgaat naar mechanismen die aandee1houders tot hun beschikking hebben om . 

door hun als aberrant waargenomen gedrag van de ondernemingsleiding bij te sturen. ofwel om 

het management te 'disciplineren'. In de woorden van Hart (1995): ' ... it is obviously important 

that there exist checks and balances on managerial behaviour. A major part of corporate 

governance concerns the design of such checks and balances'. In de literatuur worden tot de 

zogenoemde discipJineringsmechanismen onder meer gerekend (zie ook Moerland, 1995): een 

'board of directors' (Fama en Jensen, 1983a.b), 'proxy fights' (bijvoorbeeld Pound, 1988), de 

structuur van het aandelenbezit (Demsetz en Lehn, 1985), de overnamemarkt (bijvoorbeeld 

Manne, 1965; Martin en McConnell, 1991; Franks en Mayer, 1996), de arbeidsmarkt voor 

managers (Jensen en Ruback, 1983) en de produkt- en kapitaalmarkten (Hart, 1983 respectievelijk 

Easterbrook, 1984). De bestudering van het motivatieprobleem voor managers manifesteert zich 

vooral in onderzoek naar prestatiebeloning voor managers, waarbij hun inkomen wordt gekoppeld 

aan de ontwikkeling van de marktwaarde van de onderneming ten behoeve van de alignering van 

hun belang en dat van de aandeelhouders (zie bijvoorbeeld Jensen en Murphy, 1990; Conyon en 

Leech, 1994). 

4. Theorie en praktijk: de empirische en regulatieve cyclus 

Nu in paragraaf2 is geschetst hoe het begrip corporate governance in de Nederlandse praktijk 

wordt benaderd en in paragraaf 3 een summ ier overzicht is gegeven van de gangbart'? theorie op 

dat gebied, worden praktijk en theorie in deze paragraaf op conceptuele wijze nader met elkaar in 

verband gebracht. In het kader van bedrijfskundig onderzoek is het gebruikelijk om de relatie 

tussen theorie en praktijk te conceptualiseren met behulp van de onderling verwante, maar in hun 
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aard verschillende empirische en regulatieve cyclus (zie bijvoorbeeld Van Strien. \986). Bij het 

doorlopen van de empirische cyclus is het doel van de onderzoeker het bijdragen aan het 

wetenschappelijk kennisbestand'door middel van systematische bestudering van in de 

werkelijkheid waar te nemen verschijnselen. Bij het doorlopen van de regulatieve cyclus is het 

doe! van de onderzoeker het bijdragen aande oplossing van een probleem dat zich in de 

werkelijkheid voordoet waarbij een beroep wordt gedaan op het wetenschappelijk kennisbestand. 

De Leeuw (1996) maakt op grond van beide cycli een onderscheid tussen wetenschappelijk 

onderzoek en praktijkonderzoek, dat is weergegeven in figuur 1. Bij wetenschappelijk onderzoek 

wordt deempirische cyclus doorlopen, bij praktijkonderzoek de regulatieve . 

Onder-
zoeker -

I 
-
Werkelijkheid 

Kennis-
bestand 

Onder
zoeker 

.-+ __ -+-,J Kennis
bestand 

.... r 
Werkelijkheid 

Figuur 1: Wetenschappelijk onderzoek (links) en praktijkonderzoek (rechts). Bran: De Leeuw 

(1996). 

Volgens De Leeuw (1996) is de voomaamste overeenkomst tussen de twee cycli dat de 

onderzoeker in beide gevaUen is gehouden aan wetenschappelijkheid in de zin van deugdelijkheid. 

Het belangrijkste verschil betreft het start- en eindpunt van het onderzoekswerk. In zeer 

eenvoudige bewoordingen kan de onderzoeker in het kennisreservoir kijken, daar al dan niet in 

vergelijking met waameembare empirische verschijnselen bepaalde theoretische manco's 

constateren, op basis van uiteenlopende methoden pogen nieuwe kennis aan de werkelijkheid te 

onttrekken en het resultaat terugkoppelen naar het kennisbestand (empirische cyc1us, 

wetenschappelijk onderzoek). Tevens kan de onderzoeker naar de werkelijkheid kijken, daar een 
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probleem waarnemen, vervolgens het kennisbestand raadplegen, met de geselecteerde theorieen, 

modellen en wellicht andere hulpmiddelen een oplossing bedenken en die tenslotte terugvoeren in 

de werkelijke situatie (regulatieve eycJus, praktijkonderzoek). Een uitermate belangrijk verband 

tussen beide eyeli be staat er derhalve uit, dat het kennisreservoir dat de praktijkonderzoeker 

raadpleegt, wordt gevoed door de produkten die voortvloeien uit het doorlopen van. de empirische 

cyclus. 

Ten behoeve van het systematisch accumuleren van kennis is het binnen de empirische cyclus van 

eminent belang dat de onderzoeker voortbouv.1 op theorieen en modellen die reeds voorhanden 

zijn in het kennisbestand. Bijvoorbeeld Tempelaar (1987) wijst er nadrukkelijk op dat de 

abstractie van de waarneembare werkelijkheid door middel van bepaalde theorieen en modellen 

wordt gekozen met een zeker oogmerk: een globale notie van wat de onderzoeker aan de weet wil 

komen. Evenzo is de keuze die de praktijkonderzoeker maakt v~~r theorieen en modellen uit het 

kennisreservoir ten behoeve van probleemaanpak niet willekeurig. Binnen de regulatieve cycIus is 

het essentieel dat de geselecteerde kenniscomponenten aansluiten bij de dimensies van de 

problematiek waaraan hij een oplossingsbijdrage wenst te leveren. In dat verband dient de 

praktijkonderzoeker zieh er terdege rekenschap van te geven ~at de keuze die hij maakt voor 

bepaalde theorieen en modellen uithet kennisbestand inherent is aan het opzetten van een . 

bepaalde 'bri!' bij het kijken naar de werkelijkheid en het ontwerpen van oplossingsriehtingen. 

5. De afstand tussen praktijk en theorie van corporate governance 

Het is evident dat de problematiek rondom corporate governance in Nederland zieh kenmerkt door 

een behoefte om uiteindelijk in de werkelijkheid veranderingen aan te brengen. In het licht van het 

doel van dit artikel en de inhoud van de voorgaande paragrafen luidt de hamvraag nu derhalve: 

biedt de positieve agency-theorie in afdoende mate een basis voor het bijdragen aan oplossingen 

aan de in de praktijk gesignaleerde problematiek ten aanzien van de toelaatbaarheid van 

beschermingsconstructies en het intern functioneren van de Rve? Ten aanzien van beide 

deeJonderwerpen lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat dit slechts in beperkte mate het geval is. 

Wanneer de praktische problematiek van de beschermingsconstructies wordt gelegd naast de 

agency-benadering van corporate governance, kan allereerst worden gesteld dat de theorie aan een 

belangrijk deel van de relevante praktijk appelleert. Zo is er ten behoeve van de probleemaanpak 

kennis benodigd omtrent het effect van beschermingsconstructies op de aandeelhouderwaarde van 
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de onderneming, die op basis van de agency-theorie kan worden gegenereerd. Voor wat betreft 

Nederland is onderzoek verricht naar het verband tussen aandeelhouderwaarde en 

beschermingsconstructies door bijvoorbeeld Cantrijn et al. (1993) en Van der Goot (1995). 

Echter, er is tevens een zekere afstand tussen theorie en praktijk waar te nemen. Zoals eerder 

vermeld. richt de agency-benadering van corporate governance .zich volgens de bulk van de 

literatuur op de mechanism en die de aandeelhouders kunnen aanwenden om het management te 

clisciplineren en de effectiviteit daarvan, voortbouwend op de problemen die scheiding van leiding 

en eigendolTl met zich meebrengen. De genoemde afstand bestaat er in dit geval uit, dat her 

vraagstuk van de beschermingsconstructies in de praktijk een grater aantal betrakkenen regardeert 

dan slechts managers en aandeelhouders. In paragraaf 2 is immers vastgesteld dat het ten aanzien 

van dergelijke constructies in eerste instantie ~ing om een vraagstuk betreffende de meest 

wenselijke inrichting van de economische orde, waarbij per definitie de belangen van meer 

partijen in ogenschouw dienen te worden genomen. De effectiviteitsvraag voor de aandeelhouders 

is daarmee slechts een onderdeel van de effectiviteitsvraag in zijn algemeenheid, namelijk: wat 

zjjn de gevolgen van het hanteren van beschermingsconstructies voor aile belanghebbenden bij de 

onderneming? Meer in het algemeen. i.c. niet beperkt tot beschermingsconstructies, pleit 

bijvoorbeeld Boot (\996) dan ook voor een breed perspectief van corporate governance. 

In termen van paragraaf 4 doet zich ten aanzien van het dispuut over beschermingsconstructies een 

gebrekkige koppeling voor tussen enerzijds het oogmerk van de positieve agency-theorie zoaJs die 

in het kader van de bestudering van corporate governance gestalte heeft gekregen en anderzijds de 

kenniscomponenten die benodigd zijn om op deugdeJijke wijze een bijdrage aan 

probleemoplossing te kunnen bewerkstelligen volgens de regulatieve cyclus. Met nadruk zij 

gesteld dat deze bevinding is gebaseerd op de huidige stand van zaken in de literatuur (en op het 

aanvaarden van de regulatieve cyc\us als valide receptuur voor praktisch onderzoek!).Agency-. 

relaties kunnen immers niet aileen tussen managers en aandeelhouders worden onderkend, maar 

ten principale tussen aile belanghebbenden bij de onderneming; de facto ontbreekt het in de 

wetenschappelijke literatuur echter aan het evenwicht dat noodzakelijk is om de problematiek 

rondom beschermingsconstructies te benaderen. 

Bij het vraagstuk met betrekking tot de RvC doet zich eveneens een discrepantie voor tussen 

theoretische insteek en praktische wenselijkheid. In aard verschilt die van de voornoemde, maar is 

weI terug te voeren op een inconsistentie tussen het oogmerk van de theorie enerzijds en het doel 

met betrekking tot de praktijk anderzijds. Zoals vermeld in paragraaf2, heeft de praktische 
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problematiek met betrekking tot de RvC voornamelijk betrekking op haar illlern functioneren. Bij 

de huidige stand van zaken in de literatuur is de positieve agency-theorie echter voornamelijk 

toegerust om zich bezig te houden met het extern functioneren van de Rve. Het toezichthoudend 

orgaan wordt daarbij opgevat als een mechanisme van de aandeelhouders ten behoeve van de 

disciplinering van managers (bijvoorbeeld F ama en Jensen. 1983a.b). Gelijk het bij de discussie 

rond beschermingsconstructies geconstateerde, geldt dat de RvC-problematiek weliswaar op een 

vanuit praktisch oogpunt relevante wijze te benaderen is door middel van agency-theorie, maar dar 

de theorie slechts gedeeltelijk tegemoet komt aan de selectie die de praktijkonderzoeker uit het 

kennisbestand zou moeten maken teneinde een verantwoorde probleemoplossing te kunnen 

formuleren. 

Samenvanend kan de afstand tussen praktijk en theorie van corporate governance worden 

gekwalificeerd door de onevenredige aandacht die in de agency-benadering van het thema wordt 

gegeven aan de relatie tussen managers en aandeelhouders ten aanzien van de problematiek 

rondom beschermingsconstructies en de onevenredige aandacht die wordt besteed aan het extern 

functioneren van de Rve. Het op deugdelijke wijze doorlopen van de regulatieve cyclus vereist 

het doen van een beroep op kenniscomponenten die. in aanvulling op de agency-benadering, 

betrekking hebben op respectievelijk het incorporeren van een groter aantal belanghebbenden bij 

de onderneming en het intern functioneren van de Rve. 

6. Theoretische 'brillen' voor de praktijk van corporate governance 

De bevindingen uit paragraaf 5 brengen de verplichting met zich mee dat melding wordt gemaakt 

van organisatietheorieen, die naar verwachting een aanvulling kunnen geven op de agency-theorie 

voor zover die wordt geprojecteerd op het corporate governance-verschijnsel. Tevens dient 

tenminste een suggestie te worden gedaan welke van deze theorieen voor welk van de twee 

genoemde deelonderwerpen van corporate governance in de praktijk een op voorhand zinvolle 

benaderingswijze lijkt te bieden. Ten behoeve van het aanhouden van de rode draad in het Iicht 

van het doel van dit artikel is de nu volgende inventarisatie van alternatieve theoretische 

zienswijzen compact van aard, vindt plaats op een relatief hoog aggregatieniveau en is daarmee 

niet als uitpunend bedoeld. Bij de opsomming wordt de definitie van corporate governance van 

Boot (1994) als uitgangspunt aanvaard: de wijze waarop, en de mate waarin, diverse participanten 

(zoals 1!-andeelhouders en verschaffers van vreemd vermogen, maar ook werknemers) invloed 

kunnen uitoefenen op het besluitvormingsproces in de onderneming. 
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Ten aanzien van andere 'brillen' die kunnen worden opgezet bij het bestuderen van corporate 

governance ligt het in de rede om op de eerste plaats andere economische organisatietheorieen dan 

de agency-theorie voor te dragen. Volgens Moerland (1992c) behoort de transactiekostentheorie 

volgens Williamson (1975, 1985) hier zonder meer toe, terwijl Douma en Schreuder (1991) tevens 

de gedragstheorie van de onderneming vol gens Cyert en March (1992, org. 1963) en March en 

Simon (1993, org. 1958) tot 'economic approaches to organizations' rekenen. 

Figuurlijk gesproken kunnen de agency-theorie en de transactiekostenbenadering als twee kant en 

van dezelfde medaille worden beschouwd (Williamson, 1988). Evenals de agency-theorie wortelt 

de transactiekostenbenadering onder meer in het werk van Coase (1937) en houdt zich bezig met 

de wijze waarop economische activiteiten worden georganiseerd (Moerland, 1992c) en in 

sam en hang daarmee met de vraag waarom bepaalde organisatievormen zijn ontstaan en onder 

welke omstandigheden ze kunnen overleven (Douma, 1988). Kenmerkend voor de 

transactiekostenbenadering is dat, zoals de naam a1 zegt, de transactie tussen marktpartijen het 

object van studie is. Volgens Williamson (1975, 1985) is het oogmerk van de theorie het verklaren 

van de vormgeving van transacties, waarbij het erom gaat of deze tot stand komen door 

marktwerking, door hierarchische organisatie, of door een tussenliggend coordinatiemechanisme. 

Daar waar in de positieve agency-theorie volgens Jensen en Meckling (1976) de scheiding van 

leiding en eigendom als bron van een mogelijk agency-conflict wordt beschouwd, wordt in de 

transactiekostenbenadering volgens Williamson het probleem van de verticale integratie in 

navolging van Coase (1937) als platform gekozen: onder welke omstandigheden produceren 

ondernemingen zelf (hierarchische organisatie) en onder welke omstandigheden kopen zij in op de 

markt (marktwerking)? Williamson betrekt het onderliggende keuzevraagstuk en de verklaring 

van de daaruit voortvloeiende verscheidenheid van transactievormen vooral op de optimale 

'governance structure'. Ais optimalisatiecriterium geldt daarbij de minimalisatie van de 

transactiekosten. Zoals vermeld in paragraaf 4, is een dergelijke nadruk op kosten tevenste vinden 

bij Jensen en Meckling; niet in de vorm van transactiekosteri, maar in de vorm van agency-kosten. 

Voor wat betreft Nederlands onderzoek is de transactiekostenbenadering geprojecteerd op het 

corporate governance-verschijnsel door bijvoorbeeld Gelauff en Den Broeder (1996). 

Williamson maakt twee belangrijke aannames om trent menselijke besluitvorming: begrensde 

rationaliteit en mogelijk opportunisme (zie voor een beschrijving .van deze begrippen bijvoorbeeld 

Douma, 1987, 1988). Deze aannames zijn gebaseerd op de gedragswetenschappelijke opvartingen 

zoals die random 1960 zijn ontwikkeld door onder meer de genoemde Simon, Cyert en March, aan 
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wie de ontwikkeling van de gedragstheorie van de onderneming (,behavioral theory of the finn') 

kan worden toegeschreven. Het object van studie in de gedragstheorie is de \,.,ijze waarop 

economische beslissingen binnen organisaties worden genomen. waarbij de onderneming wordt 

voorgesteld als een coalitie vanparticipanten ('participants"). In de theorie wordt met name vanuit 

de aanname van begrensde rationaliteit 'satisficing' gedrag. het sequentieel maken van keuzen en 

het lineair zoeken naar alternatieven verklaard. Een van de belangrijke kenmerken vande 

gedragstheorie van de onderneming in relatie tot corporate governance is dat daarin aandacht 

wordt geschonken aan de vonning van organisatiedoelen onder invloed van verschillende 

participanten. Dit gebeurt in een onderhandelingsproces ('bargaining process'). waarbij 

organisatiedoeien als uitkomst van dat proces worden gemodelleerd. Bij een uitbreiding van de 

gedragstheorie naar hetinterorganisationele niveau kan corporate governance als dit 

onderhandelingsproces worden opgevat (Weimer en Pape, 1996. 1997). 

Naast de genoemde economische organisatietheorieen zijn sociologische organisatietheorieen op 

voorhand geschikte brillen om de bestuurlijke invloedsrelaties tussen beJanghebbenden bij de 

onderneming door te bekijken. lmmers. in het algemeen zijn bij dergelijke theorieen 

groepsprocessen binnen en tussen organisaties het object van stud ie, zoals die gestalte krijgen in 

een breder maatschappelijk kader. In vergelijking met economische organisatietheorieen is de 

verscheidenheid van sociologische organisatietheorieen zeer groot. Volgens Lammers (1991) 

kunnen echter 'de in het gros der organisatiesociologische analyses gebruikte denkwijzen worden 

opgevat als varianten op, of combinaties van twee modellen': het partijenmodel en het sociaal

cultureel systeemmodel. 

In het partijenmodel wordt de organisatie voorgesteld als een conglomeraat van partijen, die hun 

eigen doeleinden en belangen najagen. In het sociaal-cultureel systeemmodel wordt de nadruk op 

de organisatie als geheel geJegd, waarbij dat geheel wordt gezien als een sociaal-cultureel 

systeem. Meer in het bijzonder onderscheiden de twee modellen zich op vijf criteria. Op de eerste 

plaats vonnen deelgroeperingen met eigen belangen de voornaamste eenheid van analyse in het 

partijenmodel, terwijl die in het sociaal-cultureel systeemmodel be staat nit de organisatie als 

geheel met bepaalde functionele vereisten. Ten tweede lopen de modellen uiteen ten aanzien van 

de aanname om trent de duurzaamheid van de organisatie. In het eerste model is sprake van een 

labiel verband, waarvan de samenhang hooguit kan worden gekwalificeerd als een 

belangengemeenschap of een coalitie. In het tweede model wordt de organisatie een stabiel 

verb and geacht te zijn, met inherente krachten tot zelfhandhaving. Ten derde onderscheiden de 

modellen zich ten aanzien van de organisationele drijfkrachten die worden benadrukt: in het 
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partijenmodel zijn dat dwang- en lokmiddelen, in het systeemmodel omvatten ze nonn- en 

saamhorigheidsbesef. Op de vierde plaats verschilt het mensbeeld aanzienlijk. In het 

partijenmodel is sprake van een koel-berekenend. op eigen beJang gericht wezen. tetv<ijl de mens 

in het systeemmodel wordt voorgesteld als een op het organisatiebelang gericht persoon. Ten 

vijfde is de 'gevoelstoon' van de analyse in het eerste geval cynisch-realistisch van aard. tetv<ijl 

die in het systeemmodel als idealistisch aangemerkt kan worden (Lammers, 199). Voor \vat 

betreft Nederlands onderzoek heeft een der partijenmodellen, de zogenaamde 'multiple 

constituency approach', in Bilderbeek en Weimer (1995) en Weimer (1995. 1997) dienst gedaan 

als theoretische basis voor een studie naar de verschil1en tussen financiele ondernemingsdoelen 

onder de Nederlandse, Duitse en Amerikaanse systemen van corporate governance. 

De in deze paragraaf aan de orde gestelde mogelijke theoretische brillen die kunnen worden 

opgezet bij het beschouwen van corporate governance, zijn weergegeven in figuur 2. Nogmaals zij 

venneld dat deze inventarisatie niet als uitputtend bedoeld is: zo rekenen Douma en Schreuder 

(1991) ook de 'population ecology' en 'evolutionary theory' tot economische benaderingen van 

het organisatieverschijnseL terwijl aan het partijen- en systeemmodel sociologische theorieen ten 

grondslag liggen. die op een lager niveau van analyse verder kunnen worden onderverdeeld. In het 

licht van het doel van dit artikel beoogt de figuur slechts aanschouwelijk te maken dat er op grond 

van het object van studie andere theorieen dan de positieve agency-theorie zijn te onderkennen, op 

grond waarvan het wetenschappelijke kennisreservoir aangelengd zou kunnen worden ten behoeve 

van probleemoplossing op het gebied van corporate governance. 

Worden nu de discussies in de governance-praktijk over de toelaatbaarheid van 

beschenningsconstructies en het functioneren van de Rve tegen het licht van de in figuur 2 

genoemde theoretische zienswijzen gehouden, dan kunnen de volgende suggestiesworden gedaan. 

Met nadruk zij gesteld dat het hier suggesties betreft: het ligt geenszins in de bedoeling de voor te 

dragen theorieen als wondenniddel voor de aanpak van de praktische governance-problematiek te 

kwalificeren. 

In aanvulling op de agency-benadering van corporate governance lijken vooral de 

organisatiesociologische partijenmodellen een kennisgenererende rol te kunnen speJen bij het 

benaderen van de problematiek omtrent beschenningsconstructies. Systeemmodellen lijken 

minder geschikt, omdat het dispuut zich kenmerkt door verscheidenheid van en mogelijk 

conflic~erende deelbelangen van de discussiepartners. De afstand tussen de huidige stand van 

zaken in de theorie en praktijk kan met behulp van partijenmodel1en worden verkleind, omdat het 
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incorporeren van deelbelangen van bij de onderneming betrokken groeperingen zich daarin 

nadrukkelijk uitstrekt tot een groter aantal groeperingen dan managers en aandeelhouders. In het 

bijzonder gaat het daarbij am de partijenmodellen waarbinnen een zogenoemd pluralistisch 

referentiekader (zie Burrell en Morgan, 1979) wordt gehanteerd ten aanzien van de relatie tussen 

individu, organisatie en maatschappij. Op het niveau van organisaties behelst dit referentiekader 

de nadruk op de pluriformiteit van belanghebbenden bij de onderneming. waardoor bij uitstek 

tegemoet kan worden gekomen aan de brede, maatschappelijke strekking van het 

beschermingsvraagstuk. Een van de partijenmodellen die binnen het genoemde referentiekader 

vallen, is de eerder genoemde 'multiple constituency approach', die is ontvvikkeld door C onoily et 

aL (1980). Omdat er in het kader van corporate governance reeds enige kennis is geaccumuleerd 

over deze benadering in Weimer (1995), ligt het in de rede om deze theorie naar voren te schuiven 

als een mogeJijke kanshebber voor het benaderen van de problematiek omtrent de toelaatbaarheid 

van beschermingsconstructies. 
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Figuur 2: Enige mogeJijke theoretische zienswijzen van corporate governance. 

In het kader van het debat omtrent het functioneren van de RvC zou de afstand tussen theorie en 

praktijk verkleind kunnen worden door studies op grond van de gedragstheorie van de 

onderneming. Het voornaamste argument hiervoor is dat met het aanwenden van deze theorie 

tegemoet wordt gekomen aan de bestudering van het intern functioneren van de RvC, dat de 
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boventoon in de discussie in de praktijk voert. Zoals Douma en Schreuder (1991) aanduiden. is 

kenmerkend voor de gedragstheorie ten opzichte van andere economische organisatietheorieen dat 

de intra-organisationele processen daarin centraal staan. Door de projectie van de gedragstheorie 

op het intern functioneren kan zodoende een bij de praktijk aansluitend evenwicht met de 

bestudering van het extern functioneren van het toezichthoudend orgaan worden bewerkstelligd. 

zoals dat tot op heden in de agency-benadering van corporate governance gestalte heeft gekregen. 

7. Conclusie 

In deze bijdrage werd de afstand tussen het denken over corporate governance in de Nederlandse 

praktijk en de theorie belicht. De Nederlandse praktijk kenmerkt zich door een behoefte aan 

ingrijpen in de werkelijkheid, in het bijzonder ten aanzien van beschermingsconstructies en het 

functioneren van de RvC. In het kader van bedrijfskundig onderzoek zijn kenniscomponenten 

benodigd voor het bijdragen aan de oplossing van problemen zoals die zich in vennootschapsland 

voordoen. Deze kenniscomponenten zijn in slechts beperkte mate voorhanden, omdat de 

wetenschappelijke literatuur op het gebied van corporate governance zich hoofdzakelijk bedient 

van de positieve agency-theorie. De projectie van deze theorie op het beschermingsvraagstuk leidt 

ertoe. dat beschermingsconstructies worden beschouwd als een hinderpaal voor de correctie van 

door aandeelhouders als aberrant waargenomen gedrag van de ondernemingsleiding. Daarmee 

gaat de theorie gedeeltelijk voorbij aan de bredere strekking van het vraagstuk, dat e'en groter 

aantal bij de onderneming betrokkenen betreft dan managers en aandeelhouders. Gezien door een 

agency-bril betreft de bestudering van de RvC voornamelijk haar extern functioneren, waarbij het 

toezichthoudend orgaan een van de disciplineringsmechanismen vormt die ter beschikking staan 

aan aandeelhouders. Echter, het intern functioneren van de RvC staat centraal in de discussie in de 

praktijk. 

De geconstateerde afstand tussen theorie en praktijk kan worden verkleind door de projectie van 

andere economische organisatietheorieen op het governance-verschijnsel, alsmede van 

organisatiesociologische partijen- en systeemmodellen. In het bijzonder zou de geconstateerde 

afstand ten aanzien van de beschermingsproblematiek kunnen worden geslecht door middel van de 

'multiple constituency approach', terwijl de gedragstheorie van de onderneming goede diensten 

zou kunnen bewijzen bij het genereren van kenniscomponenten waarvan gebruik gemaakt kan 

worden bij het ontwerpen van oplossingsrichtingen in het kader van het debat omtrent het 

functioneren van de RvC. 
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In deze bijdrage werd niet gepretendeerd een uitputtende opsomming van alternatieve zienswijzen 

van corporate governance te geven en lag het niet in de bedoeling de 'multiple constituency 

approach' en de gedragstheorie van de onderneming als panacee voor de aanpak van de praktische 

governance-problematiek op te voeren. In die zin kan aan dit artikel dezelfde strekking als die van 

het rapport van de Commissie Peters worden toegekend: een aanzet tot verandering en een 

uitnodiging tot discussie. 
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