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Corporate governance en financieJe ondernemingsdoeJen: winst,_ 

profit en Gewinn 

Jeroen Weimer & Joost C. Pape 

In dit artike/ wordt op basis van 220 vragenlijsten en 29 vraaggesprekken vers/ag gedaan van de 

invloed van aandeelhouders. verschaffers van vreemd vermogen en het topmanagement op de 

financie/e ondernemingsdoelen van Nederlandse, Amerikaanse en Duitse beursvennootschappen. Aan 

het empirische deel van de studie ligt een hoofdzakelijk op de gedragstheorie van de onderneming 

stoelende voorstelling van corporate governance ten gronds/ag, die is geent op de totstandkoming van 

ondernemingsdoelen. Aan de hand van de vragenlijsten zijn scores op een zestal vooraf 

geformuleerde financiele ondernemingsdoelen vastgesteld, waarvan de realisatie voornamelijk in het 

be/ang is van de aandeelhouders, verschaffers van vreemd vermogen of het topmanagement. In 

verband met de kenmerken van de in Nederland, de VS en Duits/and vigerende systemen van 

corporate governance werd verwacht dat Amerikaanse managers hoog zouden scoren op 

aandeefhouder-georienteerde doelen, dat uit de Duitse doefscores de invloed van banken af te leiden 

zou z(jn en dat Nederland een tussenpositie zou innemen. De Nederlandse en Amerikaanse resultaten 

stemden in grote /ijnen overeen met die verwachting, maar de zeer hoge scores op de management

georienteerde doe/stellingen in Duits/and waren vermssend. Aan de hand van de vraaggesprekken 

met de Duitse managers kon de grote nadruk op autonomie worden verklaard uit het nastreven van 

relatieve onafhankelijkheid van de industriebanken, waarvan de meervoudige rol van 

vermogensverschaffer, toezichthouder en (groot)aandeelhouder a/s knellend wordt ervaren. 

1. Inleiding 

Corporate governance is een veelbesproken them a, dat zich sinds het einde van de jaren negentig in 

een grote mate van zowel maatschappelijke als wetenschappelijke belangstelling heeft mogen 

verheugen. Hoewel er nag geen sprake is van een eenduidig begrippenkader random het them a, lijken 

de definities in de literatuur gemeenschappelijk te hebben dat het bij corporate governance gaat om de 

bestudering van bestuurlijke invloedsrelaties tussen de ondernemingsleiding en diverse 

belanghebbenden. Verder heeft het governance debat onmiskenbaar een internationaaI karakter. Een 

grotendeels nog onbeantwoorde vraag is hoe de genoemde invloedsrelaties kunnen worden 
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voorgesteld met inachtneming van de primordiale taak van het topmanagement: het formuleren van 

ondernemingsdoelen en het uitdragen van beleidslijnen teneinde ze te realiseren met het oog op de 

overlevingskansen van de onderneming. In samenhang daarmee is niet bekend of en in hoeverre 

empirisch kan worden aangetoond dat ondernemingsdoelen verschillen vertonen onder internationaal 

uiteenlopende system en van corporate governance. In dit artikel worden beide vragen beantwoord. 

waarbij het empirische deel wordt beperkt tot de financiele ondernemingsdoelen van Nederlandse. 

Amerikaanse en Duitse beursvennootschappen. 

Allereerst wordt in paragraaf.2 de begripsvorming rondom corporate governance aan de orde gesteld. 

Vervolgens wordt in paragraaf 3 een kort overzicht gegeven van system en van corporate governance 

in een internationaal kader. Daarna wordt in paragr<,laf 4 een beschrijvend model van corporate 

governance gepresenteerd. waarin bepaalde invloedsrelaties tussen belanghebbenden en 

ondernemingsdoelen zijn geIncorporeerd. Vervolgens wordt het beschrijvende model in paragraaf 5 

gespecificeerd voor financiele ondernemingsdoelen. De opzet van het op dit model gebaseerde 

internationale empirische onderzoek naar financiele ondernemingsdoelen is het onderwerp van 

paragraaf 6. De verwachte resultaten van het empirische deel van de studie worden opgetekend in 

paragraaf 7, waarna in paragraaf 8 de onderzoeksbevindingen aan de orde worden gesteld.In 

paragraaf 9 wordt het artikel met een terugblik besloten. 

2. Begripsvorming rondom corporate governance 

De bestudering van corporate governance heeft over de afgelopen jaren snel aan internationale 

belangstelling gewonnen (bijv. Charkham, 1994: Dimsdale en Prevezer, 1994; Prowse, 1995). Vanuit 

zowel het bedrijfsleven, de wetenschap als de politiek is de interesse in het onderwerp aangewakkerd. 

De voornaamste oorzaken hiervan zijn de val van de Muur, de toenemende internationalisering van de 

bedrijfsvoering, de pogingen van de Europese Commissie om het vennootschapsrecht in de lidstaten 

te harmoniseren teneinde een "level playing field" te creeren, alsmede een aantal schandaleuze 

ontwikkelingen bij individuele ondernemingen (zie voor een uitgebreide bespreking Weimer en Pape, 

1996). Ondanks - of misschien wei dankzij - de ovenveldigende befangstelling is er nog geen sprake 

van een eenduidig begrippenkader om trent corporate governance. Dit blijkt uit een aantal definities, 

zoafs die in de literatuur gevonden kunnen worden: "the process by .which corporations are made 

responsive to the rights and wishes of stakeholders" (Demb en Neubauer, 1992), "de wijze waarop, en 

de mate waarin, diverse participanten (zoals aandeelhouders en verschaffers van vreemd vermogen, 
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maar ook werknemers) invloed kunnen uitoefenen op het besluitvormingsproces in de onderneming. 

Hierin is begrepen de wijze waarop de ondernemingsleiding verantwoording moet afleggen over haar 

functioneren" (Boot, 1994), "the system by which companies are directed and controlled" (Cadbury 

Committee, 1992) en "the regulatory and institutional arrangements governing the establishment and 

transfer of ownership rights and the monitoring of corporate managers" (OECO. 1995). 

Een eerste mogelijke oorzaak van de afwezige begripseenduidigheid is dat corporate governance op 

twee verschillende niveaus kan worden beschouwd, terwijl dit onderscheid niet wordt geexpliciteerd. 

Het eerste niveau betreft het systeem van corporate governance. Op het systeemniveau wordt 

corporate governance beschouwd als een ondernemingsoverkoepelend kader, raamwerk, of systeem 

van \vettelijke en institutionele factoren waarbinnen ondernemingen worden bestuurd (vooral het 

OECO en in mindere mate het Cadbury Committee). Het tweede niveau heeft betrekking op corporate 

governance als zodanig, waarbij "corporate" al aangeeft dat het om het ondernemingsniveau gaat. Op 

dit niveau wordt corporate governance beschouwd als een proces waarbij de bestuurlijke 

invloedsrelaties tussen de ondernemingsleiding en diverse belanghebbenden centraal staan (vooral 

Boot en in mindere mate Oemb en Neubauer). 

Een tweede mogelijke oorzaak van het meerduidige karakter van corporate governance is theoretisch 

van aard. Evenals bij elk ander onderzoeksgebied vereist de systematische accumulatie van kennis . 
omtrent corporate governance de vaststelling van een theorie die op een bepaalde onderzoeksvraag 

wordt geprojecteerd. In de empirische wetenschappen wordt de uiteindelijke keuze voor een 

theoretisch referentiekader afhankelijk geacht van het oogmerk van onderzoek (Tempelaar, 1987, biz. 

248),i.c .. het governance-vraagstuk dat voorligt. Doordat de bestudering van bestuurlijke 

invloedsrelaties niet noodzakelijkerwijs beperkt hoeft te zijn tot een theoretisch referentiekader, kan 

dit diverse gedaanten van het governance begrip opleveren. Zo is het mogelijk om de "bril" van de 

positieve agency theorie (Jensen en Meckling, 1976) op te zetten bij het analyseren van een 

governance-vraagstuk, maar ook die van de transactiekostenbenadering (Williamson, 1986) of die van 

de gedragstheorie van de onderneming (eyert en March, 1992). Tevens sluit de bestudering van 

bestuurlijke invloedsrelaties het gebruik van sociologische organisatietheorieen niet op voorhand uit. 

Naar aanleiding van het bovenstaande wordt corporate governance in de volgende paragraaf eerst op 

het systeemniveau in behandeling genomen. De context waarbinnen bestuurlijke invloedsrelaties 

gestalte krijgen, wordt met een grove penseel geschilderd aan de hand van algemene beschrijvingen 

van de systeemkenmerken in een internationaal kader. De beschrijvingen zijn derhalve niet gebaseerd 
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op een achterliggende organisatietheorie. In de daarop volgende paragraafkomt het 

ondernemingsniveau aan de orde. Op dat niveau wordt een keuze gemaakt voor het voortbouwen op 

(een) bepaalde organisatietheorie(en) met behulp waarvan bestuurlijke invloedsrelaties kunnen 

worden gemodelleerd. die volgens de onderzoeksvraag van dit artikel zijn geent op de totstandkoming 

van ondernemingsdoelen. 

3. Systemen van corporate governance 

Ten aanzien van markteconomische systemen in de geYndustrialiseerde landen in het algemeen en 

system en van corporate governance in het bijzonder wordt in de literatuur. veelal in het kader van 

vergelijkingsdoeleinden. een onderscheid gehanteerd tussen vier groepen van landen (bijv. De Jong. 

1990; Moerland. 1995a.b). Dit zijn de Angelsaksische landen, de Germaanse landen, de Latijnse 

land en en Japan. De groep van Angelsaksische landen omvat de VS. het VK,Australie en Canada. De 

groep van Germaanse landen be staat uit Duitsland, Nederland, Zwitserland, de Scandinavische 

landen. Oostenrijk en Denemarken. In de groep van Latijnse landen zijn Frankrijk. ltaW!, Spanje en 

Belgie te vinden. Japan is in zijn groep enig land. Binnen een groep vertonen de kenmerken van de 

system en zekere overeenkomsten. terwijl er tussen de groepen onderling bepaalde verschillen zijn 

waar te nemen. In onderlinge samenhang bepalen de systeemkenmerken de contouren van de wijze 

waarop welke belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming door de 

ondernemingsleiding, waaraan op het "eigenlijke", ondernemingsniveau van corporate governance 

concrete invulling wordt gegeven. 

Uit een literatuuronderzoek worden in Weimer (1995, H.I) zes systeemkenmerken gedistilleerd, die 

een wettelijk, institutioneel of cultureel karakter hebben, danwel een mengvorm daarvan. De 

kenmerken zijn (l) de opvatting over de onderneming. (2) de structuur van het toporgaan, (3) de 

meest invloedrijke beJanghebbende(n), (4) de mate waarin aandelenmarkten tot ontwikkeling zijn 

gekomen, (5) het al dan niet voorkomen van een actieve overnamemarkt en (6) de concentratie van 

het aandelenbezit. Bij de nu volgende invulling van deze kenmerken per landengroep gaat het om 

g\obale duidingen, waarbij talloos denkbare nuanceringen worden vermeden teneinde de essentialia 

zo scherp mogeJijk naar voren te laten komen. Voor zover vim toepassing wordt het overzicht in de 

voornoemde referentie uitgebreid geadstrueerd met kwantitatieve gegevens en additionele 

. literatuurverwijzingen. 

4 



Chargerend gesteld wordt de ondememing in de Angelsaksische landen opgevat als een 

waardegenererend instrument van en voor de aandeelhouders. die de meest invloedrijke 

bel&nghebbenden zijn. Er is sprake van een '"one tier board", hetgeen inhoudt dat uitvoerende en 

toezichthoudende verantwoordelijkheden niet form eel zijn gescheiden in het toporgaan. De 

ontwikkeling vande aandelenmarkten heeft een grate vlucht genom en in de Angelsaksische landen. 

Zo bedraagt het quotient van de marktkapitalisatie van Amerikaanse beursvennootschappen en het 

BNP 70% (aileen aan de New York Stock Exchange en de NASDAQ genoteerde ondememingen). 

v~~r het VK is het zelfs 81 % (zie Renneboog, 1994). Het aandelenbezit is wijdverspreid. Mede in 

verband met de lage concentratie van het aandelenbezit wordt de markt voor betwiste ovemames 

gezien als een belangrijk mechanisme om door de aandeelhouders als aberrant waargenomen gedrag 

van de ondememingsleiding te corrigeren. zij het dat het dit mechanisme sinds het tumult van de 

"roaring eighties" aan betekenis lijkt in te boeten (Moerland, 1995b). 

In de Germaanse en Latijnse landen heerst een meer institutionele opvatting over de ondememing. Zij 

wordt gezien als een bundeling van de deelbelangen van onder meer managers, werknemers, 

afnemers. leveranciers van goederen en diensten, vermogensverschaffers en (in Latijnse landen) de 

staat. Eveneens in tegenstelling tot de Angelsaksische landen is er sprake van een toezichthoudend 

orgaan met eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden (bijv. in Duitsland de "Aufsichtrat" en in 

Nederland de Raad van Commissarissen); een "two tier" structuur van het toporgaan. In het algemeen 

wordt door een oligarchische groep belanghebbenden substantiele invloed uitgeoefend op de 

besluitvorming door het topmanagement. Een belangrijk verschil tussen de Germaanse en Latijnse 

landen betreft de samenstelling van deze groep. In de Germaanse landen is de invloed van 

werknemers relatief sterk geYnstitutionaliseerd. Kenmerkend voor Duitsland is de prevalente invloed 

van de grate industriebanken (waaronder Deutsche Bank, Commerzbank en Dresdner Bank), zij het 

dat deze invloed volgens de "conventional wisdom" veel groter zou kunnen zijn dan tot op heden 

door middel van wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld (Edwards en Fischer, 1994). De bancaire 

invloed wordt niet aileen uitgeoefend in de rol van verschaffer van vreemd vermogen, maar ook en 

vooral in die van grootaandeelhouder en lid ofzelfs voorzitter van de "Aufsichtrat" (bijv. Deutsche 

Bank en Daimler-Benz). Dit in schril contrast met de VS, waar het algemene banken niet is 

toegestaan aandelen van niet-financiele ondememingen v~~r eigen rekening in bezit te hebben. 
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In de Latijnse landen bestaat de oligarchische groep hoofdzakelijk uit financiele holdings (vooral 

Frankrijk, Spanje en Belgie), de staat (vooral Frankrijk) en families (vooral Italie. bijvoorbeeld de 

Agnelli·s). Met name in deze landen dragen kruisparticipaties bij tot een relatiefhoge concentratie 

van het aandelenbezit. De aandelenmarkten zijn veel minder tot ontwikkeling gekomen dan in de 

Angelsaksische landen. Zo bedraagt het voornoemde quotient van de marktkapitalisatie en het BNP 

voor Frankrijk en Spanje respectievelijk 26% en 20%. Behoudens enkele uitschieters naar boven en 

naar beneden doet het relatief lage ontwikkelingsniveau ook opgeld voor de Germaanse landen (bijv. 

Duitsland 18%: zie Renneboog, 1994). Het toezichthoudend orgaan wordt beschouwd als een effectief 

substituut voor een overnamemarkt am een Yinger aan de pols van de ondernemingsleiding te houden. 

De overnamestrijd is een zelden voorkomend verschijnsel, mede doordat de beursvennootschappen in 

de Germaanse en Latijnse landen door middel van technisch-statutaire (bijv. preferente aandelen), 

danwel structurele constructies (bijv. kruispanicipaties) zijn beschermd. 

Het Japanse systeem herbergt de exponent van de institutionele opvatting over de onderneming. 

Zogenoemde "city banks", waaronder Mitsubishi, Mitsui en Sumitomo, bevinden zich in het centrum 

van complexe netwerken van horizontaal en verticaal geYntegreerde ondernemingen, de "keiretsu". 

Ten aanzien van de structuur van het toporgaan kent Japan formeel een verdeling die doet den ken aan 

een onderscheid tussen uitvoerende en toezichthoudende verantwoordelijkheden. Vaak wordt echter 

een informele. op groepshierarchie gebaseerde substructuur aangebracht. waarin beide 

verantwoordelijkheden worden samengebracht; de facto is er sprake van een "one tier" structuur. De 

"city banks" en werknemers zijn de meest invloedrijke belanghebbenden. Het relatieve 

ontwikkelingsniveau van de aandelenmarkt is hoog met 89%. Ondanks het grootscheepse 

aandelenbezit van ondernemingen is de concentratie ervan laag. Dit komt voornamelijk doordat de 

veel voorkomende kruisparticipaties op bilateraal niveau tamelijk klein zijn. Betwiste overnames 

komen niet voor. In Japan is groepsconsensus'de basis van de bedrijfsvoering. 

Samenvattend lijken de systeemkenmerken in de Germaanse. Latijnse landen en Japan meer op elkaar 

dan die in de Angelsaksische landen. De laatsten onderscheiden zich vooral door de 

geYnstitutionaliseerde markt voor vijandige ovemames. Volgens de terminologie van Moerland 

(1995a,b) worden de system en van corporate governance in de Angelsaksische landen hier aangeduid 
\ 

als "marktgeorienteerd" terwijl de system en in de andere landengroepen "netwerkgeorienteerd" 

worden genoemd. Beperkt tot de VS en het VK aan de ene kant en Duitsland en Japan aan de andere 

worden de termen "aandeelhoudergeorienteerd" respectievel ijk "bankgeorienteerd" wei gebezigd 

(Porter, 1992; Kaplan, 1995). 
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4. Een beschrijvend model van corporate governance en ondernemingsdoelen 

In navolging van de beschouwing van corporate governance op het systeemniveau in de vorige 

paragraa[ wordt in deze paragraafhet "'eigenlijke", ondernemingsniveau aan de orde gesteld. Daarbij 

wordt de eerste van de in de inleiding van dit artikel genoemde vragen beantwoord. Dit resulteert in 

een beschrijvend model van de bestuurlijke invloedsrelaties tussen de ondernemingsleiding en diverse 

belanghebbenden. dat geent is op de totstandkoming van ondernemingsdoelen. De focus op 

ondernemingsbesturing bij corporate governance rechtvaardigt een verhandeling over de invloed die 

de belanghebbenden uitoefenen op een uitermate belangrijke uitkomst van de besluitvorming door het 

topmanagement: een verzameling ondernemingsdoelen. Het formuleren van deze doe len en het 

uitdragen van beleidslijnen teneinde ze te realiseren met het oog op overleving behoren immers tot de 

fundamentele taak van de ondernemingsieiding. 

Zoals in paragraaf 2 is aangegeven, kunnen verschillende theorieen op een governance-vraagstuk 

worden geprojecteerd. waarbij de geschiktheid van deze theorieen afhankelijk wordt geacht van de 

aard van dat vraagstuk. In verband met de accumulatie van kennis dient derhalve een keuze te worden 

gemaakt voor het voortbouwen op (een) bestaande organisatietheorie(en), met behulp waarvan 

theoretische invloedsrelaties tussen belanghebbenden en ondememingsdoelen kunnen worden 

omschreven en vervolgens ingebed in een beschrijvend model van corporate governance. In Weimer 

(1995. H.2) vindt op basis van een uitgebreid Iiteratuuronderzoek een beoordeling plaats van de 

geschiktheid van een aantal economische en sociologische organisatietheorieen om dat te doen. De 

conclusie van het literatuuronderzoek is tweeledig. Ten eerste is er in de literatuur geen pasklaar 

raamvverk voorhanden. Ten tweede kunnen delen van bestaande organisatietheorieen naar 

verwachting worden gecombineerd tot een beschrijvend model van corporate governance en 

ondernemingsdoelen. Bij de nu volgende beschrijving van de modelconstructie wordt op de geeigende 

plaatsen verwezen naar de delen van verschillende theorieen die daarbij als bouwstenen hebben 

gefungeerd. 

Het model omvat drie centrale componenten, die hieronder worden toegelicht. De drie componenten 

zijn: (l) belanghebbenden, (2) ondernemingsdoelen en (3) be"lnvloedingsmechanismen. De 

theoretische invloedsrelaties tussen ondernemingsdoelen en belanghebbenden worden onder 

component (2) vermeld. 
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Belanghebbenden 

Dit zijn groepen van individuen en organisaties met een min of meer gemeenschappelijk deelbelang 

dat zij trachten te behartigen, waarbij ze invloed uitoefenen. op ondernemingsdoelen. Op de eerste 

plaats is de ondernemingsleiding een belanghebbende. Haar primaire belang is de continuHeit van de 

onderneming en daarmee het behoud van de eigen functionele positie (Donaldson, 1984). Daarnaast is 

het mogelijk dat zij zich toelegt op de behartiging van individuele, in beginsel disfunctionele 

belangen, zoals excessieve luxe in de kantooromgeving, het plaatsen van inkooporders bij bevriende 

relaties en de vestiging van "koninkrijkjes" (cf. Jensen en Meckling, 1976). 

Op de tweede plaats zijn er de stakeholders, die worden gedefinieerd op basis van de theorie van het 

organisationeel evenwicht van March en Simon (l9?3). Dit is in essentie een motivatietheorie. 

Stakeholders zijn belanghebbenden die een bijdrage (bijvoorbeeld arbeid of vermogen) leveren aan de 

onderneming in ruil voor een vergoeding (bijvoorbeeld salaris of dividend). Door middel van de 

vergoedingen worden de belangen van stakeholders behartigd. Daarom ""motiveren" de vergoedingen 

hen om hun bijdragen te leveren. De levering van bijdragen is een essentiele randvoorwaarde voor het 

voortbestaan van de ondememing. Haar overlevingskansen worden bepaald door het organisationeel 

evemvicht: bijdragen worden slechts dan geleverd als er vergoedingen tegenover staan en 

vergoedingen kunnen slechts dan worden gegenereerd als er bijdragen worden geleverd, aldus March 

en Simon. De auteurs vatten hun theorie kemachtig samen onder de noemer quid pro quo ("voor wat 

hoort waC). 

Op de derde plaats zijn er ex/erne rejerentiegroepen, waarmee de theorie van het organisationeel 

evenwicht wordt aangevuld in Weimer (1995, H.3) op basis van Conolly et al. (1980). Externe 

referentiegroepen zijn belanghebbenden die hun belang niet via een bijdrage-vergoeding relatie met 

de onderneming behartigen en in staat zijn om een (de)motiverende invloed uit te oefenen op de 

besluitvorming door de stakeholders omtrent het al dan niet leveren van hun bijdragen. Er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire externe referentiegroepen (PERs respectievelijk 

SERs). PERs zijn in beginsel be'invloedbaar door het topmanagement, SERs zijn dat niet. De identiteit 

van PERs is in veel gevallen ondememingsspecifiek; voorbeelden van PERs zijn beleggingsanalisten, 

de anti-rooklobby en milieu-activisten. De bestuurlijke invloedsrelaties tussen de 

ondernemingsleiding en deze klasse van belanghebbenden zijn van belang, omdat de PERs vanwege 

hun (de)motiverende invloed op stakeholders indirect invloed uitoefenen op de continurteit van de 

onderneming. In vergelijking met de PERs hebben de SERs een meer algemeen karakter. 

Voorbeelden zijn centrale banken, buitenlandse overheden, valutahandelaren en supra-nationale 
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instellingen. De SERs worden hier verder niet behandeld: voor een bespreking ervan wordt verwezen 

naar Weimer (1995. H.3). 

Ondernemingsdoelen 

Ondernemingsdoelen nemen in de meeste organisatietheorieen een centrale plaats in. omdat deze het 

bestaansrecht van organisaties zoeken in het bereiken van doe len (zie bijv. Morgan. 1986. biz. 23). 

Een ondememingsdoel wordt gedefinieerd als een gewenste stand van zaken die het topmanagement 

poogt te realiseren met het oog op de overlevingskansen van de onderneming (vgl. EtzionL 1964. biz. 

8). Deze definitie geeft tevens de theoretische invloedsrelatie tussen deze belanghebbende en 

ondememingsdoelen weer; de ondernemingsleiding oefent de meeste invloed uit op de doelen. omdat 

zij uit hoofde van haar functie de doe len formuleert en poogt te bereiken. De invioed van andere 

belanghebbenden op de doelen wordt verondersteld zich door middel van een beYnvloedingsproces via 

het topmanagement te manifesteren. Voor een uitwerking van deze zogenaamde 

internaliseringsgedachte in de vroege economische literatuur wordt verwezen naar Papandreou 

(1952). 

De voorgestelde theoretische invloedsrelatie tussen stakeholders en ondernemingsdoelen is nu. dat de 

realisalie van een aantal ondernemingsdoelen resulteert in belangenbehartigende vergoedingen aan 

een bepaalde stakeholder, die daardoor wordt gemotiveerd zijn bijdrage te leveren (Weimer, 1995, 

H.3). Omdat de bijdragen van stakeholders essentieel zijn voor het voortbestaan van de ondern~ming, 

is de mate van doelbereiking (effectiviteit) van het topmanagement letterlijk van levensbelang. 

Voorbeelden van ondernemingsdoelen waarvan de realisatie voornamelijk in het belang van een 

bepaalde stakeholder is, zijn "creatie van opwaartse functiemobiliteit" en "maximalisatie van 

aandeelhouderwaarde'·. Bij de pogingen tot doelbereiking is het topmanagement echter niet slechts de 

belangenbehartigende speelbaJ van stakeholders. De ondememingsleiding kan immers zelfper 

definitie tot de stakeholders worden gerekend en in die zin zijn er doelen waarvan de realisatie 

primair in haar belang is. "Maximalisatie van de geaggregeerde ondernemingskoopkracht" is daarvan 

een voorbeeld (zie Donaldson, 1984). Het principiele verschil met de andere stakeholders is de 

"arbitersfunctie" van de ondernemingsleiding; zij beslist over de uiteindelijke distributie van 

vergoedingen onder de stakeholders. 

De theoretische invloedsrelatie tussen PERs en 0I1dememingsdoelen is dat de realisatie van sommige 

doelen overeenkomt met het inspeJen op de motiverende invloed, danwel het zoveel als mogelijk 

voorkomen van de demotiverende invloed van de PERs op de stakeholders. Voorbeelden van 

9 



dergelijke doelen zijn "het geven van zo betrouwbaar mogelijke winstvoorspellingen aan 

beleggingsanalisten" en "het onderhouden van een dialoog met Greenpeace". Het gaat de 

ondernemingsleiding er niet direct om de belangen van PERs te behartigen. zoals ze dat bij de 

stakeholders moet doen. Het benutten (afweren) van de (de)motiverende invloed van PERs is een 

meer indirecte manier dan het distribueren van vergoedingen aan stakeholders .om hen ertoe te 

bewegen hun bijdragen te leveren in verband met het continulteitsstreven. 

Bei"nv/oedingsmecizanismen 

Be'invloedingsmechanismen vormen het scala van de wijzen waarop de stakeholders en PERs invloed 

uitoefenen op door het topmanagement nagestreefde ondememingsdoelen. Aan een deel van deze 

instrumenten wordt onder de noemer van disciplineringsmechanismen ("disciplinary mechanisms") 

veel aandacht besteed in de recente corporate governance literatuur. Daarmee stoelt die literatuur 

voornamelijk op de positieve agency-theorie volgens Jensen en Meckling (1976). 

Disciplineringsmechanismen beslaan onder meer stemrecht door eigendom, marktmechanismen, 

zoals de overnamemarkt (Manne. 1965). de arbeidsmarkt voor managers (Jensen en Ruback, 1983), 

produktmarkten (Hart, 1983) en vermogensmarkten (Easterbrook, 1984), de beloningsstructuur van . 
topmanagers (Conyon en Leech. 1994). het installeren van een "board of directors" of 

toezichthoudende organen (Fama en Jensen, 1983) en wettelijke regelingen die de invloed van 

bepaalde belanghebbenden garanderen (Prowse. 1995). Bei'nvloedingsmechanismen hebben een (nog) 

bredere strekking, die in het bestek van dit artikel noodzakelijk is vanwege de focus op het 

topmanagement en de erkenning van PERs. Naast de genoemde disciplineringsmechanismen 

omvatten ze onder meer dialoog, protestacties, publikaties in de media (Van Riemsdijk, 1994), credit 

ratings, beleggingsrapporten, alsmede mechanismen waarvan het topmanagement zich op zijn beurt 

kan bedienen am bepaaJde invloeden te mitigeren, bijvoorbeeld beschermingsconstructies (Cantrijn et 

aI., 1993). 

De beschreven voorstelling van corporate governance en ondememingsdoelen is grafisch 

weergegeven in figuur I. De dynamiek van het proces komt tot uitdrukking door de opname van de 

werkelijke uitkomsten die voortvloeien uit pogingen tot doelbereiking. Het zal slechts in 

uitzonderlijke gevallen voorkomen dat het topmanagement de gestelde doelen daadwerkelijk 

realiseert in exact dezelfde vorm als waarin ze geformuleerd waren. Daamaast kan er sprake zijn van 

onbedoelde neveneffecten (zoals het succesvol financieren van een emissie door onderhandse 

plaatsing van aandelen, waarbij de liquiditeit van de aandelen later in het geding komt). De figuur 

beoogt te expliciteren dat stakeholders en PERs hun besluitvorming vooral baserenop voor hen 
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waarneembare en relevante uitkomsten; niet gedurende lange tijd op de uitgangspunten die het 

topmanagement zeg! na te streven, Bovendien verschaffen de werkelijke uitkomsten oak voor de 

ondernemingsleiding zelf een referentiepunt om de doelen eventueel aan te passen, Daarmee zijn de 

werkelijke uitkomsten (behaalde winstgroei. gerealiseerd marktaandeel) enerzijds het finale resultaat 

van een bernvloedingsproces dat in het verleden heeft plaatsgevonden. anderzijds doen zij weer dienst 

als input voor de huidige en toekomstige besluitvorming van de belanghebbenden. 

.-- ------
"-I PERs I 

" / ..... ----_ ..... 

Werkelijke uitkomsten 

BeYnvloedingsmechanismen 

~ BeYnvloedings- < ..~ Stakeholders c::::s> proces 

Topmanagement 

Ondernemings- r--'\. WerkeliJ'ke uitkomsten ' 
. doe len L..-..y' 

c:==:» : invloed op/van c:==:» : bernvloedt 

!;;;;;:;:;:;:::~:::::::::~ : formu/eert/tracht fe realiseren c:==:» : worden aangewend in 

Figuur 1: Een beschrijvend model van corporate governance en ondernemingsdoelen. 

Zoals vermeld aan het begin van paragraaf 3. geeft corporate governance op het ondernemingsniveau 

inhoud aan de bestuurlijke invloedsrelaties tussen de ondernemingsleiding en belanghebbenden. 

terwijl de contouren van die relaties zijn verankerd in de wettelijke, institutionele en culturele 

factoren op het systeemniveau van corporate governance. In termen van figuur 1 blijkt nu dat van de 

drie centrale componenten de bernvloedingsmechanismen de grootste differentierende waarde hebben 

bij dat verband tussen het systeemniveau en het ondernemingsniveau van corporate governance. Aan 

het einde van paragraaf 3 is immers de conclusie getrokken dat de marktgeorienteerde system en zich 

voornamelijk van de netwerkgeorienteerde system en onderscheiden door een gernstitutionaliseerde 
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markt voor betwiste overnames. Samenvattend en refererend aan de titel van dit artikel wordt 

daarmee de belangrijkste theoretische constructie die in het model is ingebed. dat de realisatie van een 

aantal ondernemingsdoelen voornamelijk in het belang is van een bepaalde stakeholder. die 

afllankelijk van het in beschouwing genom en systeem van corporate governance door middel van 

uiteenlopende mechanismen zijn invloed op de doe len kan laten gelden. 

5. FinanciEHe ondernemingsdoelen 

Nu een ant\voord is geformuleerd op de eerste van de in paragraaf 1 genoemde vragen. rest de 

beantwoording van de vraag of en in hoeverre empirisch kan worden aangetoond dat 

ondernemingsdoelen verschillen vertonen onder uiteenlopende systemen van corporate governance. 

Zoals uit figuur I blijkt, nopen tijdruimtelijke en budgettaire randvoorwaarden tot het maken van 

(soms pijnlijke) keuzen ten aanzien het uitvoeren van empirisch onderzoek op basis van het 

ontwikkelde model. In het bestek van dit artikel wordt het algemene model in figuur 1 gespecificeerd 

voor financiele ondernemingsdoelen en daarmee, gezien de in de vorige paragraaf besproken theorie,. 

tot het topmanagement en financiele belanghebbenden. De bernvloedingsmechanismen. het 

beYnvloedingsproces en de werkelijke uitkomsten zijn als zodanig niet lOt onderwerp van empirisch 

onderzoek gekozen. Financiele ondernemingsdoelen worden gedefinieerd als ondernemingsdoelen 

waarvan de realisatie het topmanagement of de financiele stakeholders motiveert am hun bijdrage te 

leveren. Financiele stakeholders zijn stakeholders waarvan de bijdrage uit het verschaffen van 

vermOgen bestaat. Financiele PERs zijn belanghebbenden die zelf geen vermogen verschaffen, in 

staat zijn om de besluitvorming door de financiele stakeholders te bei'nvloeden en be'invloedbaar zijn 

door het topmanagement. 

Gegeven de afbakening tot financiele ondernemingsdoelen, werpen zich bij de overgang van het 

theoretische naar het empirische deel van het onderzoek t\vee onderling samenhangende vragen op. 

De eerste vraag is welke de belanghebbenden zijn, die in het voor financiele ondernemingsdoelen 

gespecificeerde beschrijvende model zouden moeten worden opgenomen. De tweede vraag is of er 

financiele ondernemingsdoelen te onderkennen zijn, die een even wicht representeren tussen het 

voldoen aan de theoretische invloedsrelaties volgens paragraaf 4 en praktische relevantie volgens de 

bel<l;nghebbende die ze uiteindelijk formuleert en poogt te realiseren: het topmanagement. Naast 

additioneelliteratuuronderzoek zijn beide vragen beantwoord door middel van een pilot study, voor 

het belangrijkste deel bestaande uit vraaggesprekken met een achttal leden van de Raad van Bestuur 
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van Nederlandse beursvennootschappen. De opzet, inhoud en resultaten van de pilot study zijn 

gerapporteerd in Bilderbeek en Weimer (1995). waarnaar de lezer wordt verwezen voor een 

uitgebreide beantwoording van de twee voornoemde vragen. 

Mede op grond van de pilot study worden, naast het topmanagement, aandee/houders en verschaffers 

van rentedragel1d vreemd vermogen als financiele stakeholders in het gespecificeerde beschrijvende 

model opgenomen. Yoor wat betreft de financiele PERs wordt het algemene beschrijvende model van 

corporate governance "gevuld" met beieggingsallalislell en ratinginstituten. In het bestek van dit 

artikel wordt geen aandacht meer geschonken aan de financiele PERs: een internationale vergelijking 

van de invloed van beleggingsanalisten en ratinginstituten op financiele ondememingsdoelen is te 

vinden in Weimer (1995. H.5). 

Ter voorbereiding op de vraaggesprekken met de bestuursleden zijn in totaal 17 financiele 

ondernemingsdoelen geformuleerd en geherformuleerd. die voldoen aan de theoretische 

invloedsrelaties vol gens paragraaf 4; beperkt tot de financiele stakeholders en de 

ondernemingsleiding is de realisatie van elk van deze doe len voornamelijk in het belang van de 

aimdeelhouders. de verschaffers van vreemd vermogen ofhet topmanagement. In twee afzonderlijke 

gespreksronden zijn de doe len door de bestuursleden vervolgens beoordeeld op hun praktische 

relevantie. teneinde het voornoemde evenwicht te bewerkstelligen. Tevens is hen met het oog op het 

aanstaande empirische onderzoek gevraagd voor welke doelen het mogelijk was om op zinvolle wijze 

een verschillend belang toe te kennen aan de realisatie ervan. Afgezien van de aan financiele PERs 

gel ieerde doelen hebben deze procedures geresuJteerd in een zestal financiele ondernemingsdoeien, 

waarvan de realisatie voornamelijk in het beJang is van de aandeelhouders (A-doe len). de verschaffers 

van vreemd vermogen (Y-doelen), ofhet topmanagement (T-doelen). De geselecteerde A-, Y- en T

doe len zijn vermeld in tabel 1. In verband met de eerder gegeven definitie van een ondernemingsdoel 

zijn ze geformuleerd vanuit het gezichtspunt van de ondememingsleiding. 
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Belanghebbende Financieel ondememingsdoel waarvan de realisatie pnmair in het Code 

be/eng van de betreffende belanghebbende is 

Aandeelhouders Maximalisatie van het rendement na belasting van onze A1 

aandeelhouders op de lange termijn (> 5 jaar) 

Groei van de winst per aandeel op de lange termijn (> 5 jaar) A2. 

Verschaffers van Behoud van een sotvabiliteitsverhouding die onze verschaffers van V1 

W leenvermogen voldoende zekerheid biedt 

Genereren van een cash flow waaruit ruimschoots en regelmatig V2 

aflossing van hoofdsommen en interestbetalingen kan plaatsvinden 

T opmanagement Maximalisatie van de geaggregeerde koopkracht van de T1 

onderneming (Iiquide reserves, leencapaciteit, kredietfacititeiten 

e.d.), die ons management ter beschikking staat voor strategische 

doeleinden 

Beperking van de directe invloed van externe T2 

I vermogensverschaffers op ons financiele beleid 

Tabel 1. Financiele ondernemingsdoelen die in het gespecificeerde beschrijvende model passen. 

De T-doelen zijn opgenomen naar aanleiding van een onderzoek naar financiele doelen van 

Donaldson (1984) onder twaalf grote Noordamerikaanse beursvennootschappen, waarbij zowel de 

persoonlijke als functionele aspecten van het topmanagement een centrale plaats innemen. Als 

gemeenschappelijk hoogste financiele doe) onderkent Donaldson de "maximization of corporate 

wealth", waaronder hij "the aggregate corporate purchasing power available to management for 

strategic purposes during any given planning period" verstaat (o.c., biz. 3). Vanwege de vermeende 

onbekendheid van het begrip "ondememingskoopkracht" is dit in de tabel kort toegelicht. Doel T2 is 

sterk gerelateerd aan de maximalisatie van de ondememingskoopkracht, alsmede aan het "resource 

dependence" perspectiefvan Pfeffer en Salancik (1978). 

Ondanks dat het aan de hand van de pilot study mogelijk is gebleken om financiele 

ondememingsdoelen te onderkennen die een evenwicht representeren tussen het voldoen aan de 

theoretische invloedsrelaties vol gens paragraaf 4 en praktische relevantie volgens de belanghebbende 

die ze uiteindelijk formuleert en poogt te realiseren, dient niet uit het oog te worden verloren dat de 

doelen in tabel I onder meer de resultante zijn van een theoretische exercitie. Bij de vraaggesprekken 

is dit naar voren gekomen door de antwoorden op een open vraag naar het "hoogste" financiele 

ondememingsdoel. In een aantal gevallen kon worden vastgesteld dat de realisatie van het hoogste 
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financiele ondernemingsdoel voornamelijk in het be lang is van een bepaalde financiele stakeholder 

(bijv. "maximalisatie van het rendement voor onze aandeelhouders"), in een aantal andere gevallen 

bleek dit niet plausibel te kunnen worden gemaakt (bijv. "18% rendement op het totaal vermogen"). 

Naast de conclusie dat de doelen in tabel 1 aangewend kunnen worden ten behoeve van het 

empirische deel van de studie, dient rekening te worden gehouden met deze bevinding bij de 

onderzoeksopzet. 

6. Onderzoeksopzet 

Onder de onderzoeksopzet wordt hier verstaan: de keuzen omtrent het onderzoeksontwerp. de te 

onderzoeken populatie en de methoden van dataverzameling en data-analyse, die op een 

samenhangende wijze in een onderzoeksplan zijn verwerkt. Het onderzoeksontwerp vormt als het 

ware het casco van het onderzoeksplan. In aansluiting op de in paragraaf2 aangegeven noodzaak tot 

de projectie van (een) bepaalde organisatietheorie(en) op de onderzoeksvraag, wordt de keuze voor 

het onderzoeksontwerp voornamelijk bepaald door de mate waarin de gekozen theorie tot 

ontwikkeling is gekomen (Van der Zwaan, 1995). Oaarnaast speelt de aansluiting tussen de aard van 

de onderzoeksvraag en de specifieke kenmerken van het ontwerp een belangrijke roJ. 

In de sociale wetenschappen wordt de mate van ontwikkeling van theorie weerspiegeld in een 

onderscheid russen vier basisvormen van onderzoek. In toenemende mate van ontwikkeling zijn dit 

exploratief, beschrijvend, verklarend en toetsend onderzoek (bijv. Wijvekate, 1991). Oe vraag of en in 

hoeverre financiele ondernemingsdoelen verschillen vertonen onder uiteenlopende systemen van 

corporate governance is hoofdzakelijk beschrijvend van aard. In mindere mate heeft de vraageen 

verklarend karakter, omdat erin ligt besloten dat eventueel aan te treffen verschillen in verband 

worden gebracht met de verschillen russen de systeemkenmerken. In overeenstemming met de 

genoemde basisvormen van onderzoek kan op dit punt dan ook worden vastgesteld dat de in figuur I 

gecomprimeerde theorie tot op heden niet is uitgekristalliseerd. Oit wordt vooral veroorzaakt door het 

innovatieve karakter van het aangebrachte verband tussen corporate governance en 

ondernemingsdoelen. Omdat bijvoorbeeld de positieve agency-theorie beter tot ontwikkeling is 

gekomen dan de in paragraaf 4 gecompileerde theorie omtrent de invloedsrelaties tussen financiele 

ondernemingsdoeJen en belanghebbenden, ligt een toetsend onderzoek in de rede indien agency

theorie op een governance-vraagstuk wordt geprojecteerd. Voor het empirische deel van de 

onderhavige studie impliceert het lage ontwikkelingsniveau van de gebruikte theorie dat er sprake zal 
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zijn van een spiegeling van de empirische bevindingen aan voorzichtig geformuleerde verwachtingen. 

in tegensrelling tot bijvoorbeeld de toetsing van een verzameling vooraf opgestelde hypothesen. 

Een gangbaar onderzoeksontwerp voor beschrijvende en verklarende basisvormen is het comparatieve 

ofvergelijkende onder=oek (zie Van der Zwaan, 1995, H.7). dar dan ook wordt gekozen als ontwerp 

voor de onderhavige studie. In aansluiting op de basisvormen is het doel van vergelijkend onderzoek 

niet zozeer het toetsen van veronderstelde verbanden. maar vee leer om algemene verbimden op het 

spoor te komen, die in een later stadium van theorie-ontwikkeling aan een meer stringente 

toetsprocedure kunnen worden onderworpen. Buiten de aansluiting op de basisvorm is de 

belangrijkste reden voor de keuze van dit onderzoeksontwerp dat het een ingebouwde mogelijkheid 

voor het generaliseren van de onderzoeksresultaten bevat. De generalisatiemogelijkheid hangt op zijn 

beurt sam en met het voor het comparatieve onderzoek kenmerkende gebruik van een relatief groot 

aantal onderzoekseenheden (enkele tientallen tot enkele honderdtallen). De general isatiemogel ijkheid 

sluit aan bij de wens om voor uiteenlopende system en van corporate governance de verschillen tussen 

financiele ondernemingsdoelen te inventariseren. 

Naar aanleiding van paragraaf3 kunnen verschillende landen worden beschouwd als quasi

experimentele onderzoeksomgevingen voor uiteenlopende systemen van corporate governance. De 

keuze voor de in het onderzoek te betrekken landen wordt dan ook, naast randvoorwaarden van tijd en 

geld en de grootte van het BNP, gebaseerd op verschillen tussen de systeemkenmerken. De 

uiteindelijke keuze voor de land en is gevallen op Nederland, de VS en Duitsland. Voor het 

onderhavige onderzoek zijn Frankrijk en ltalie afgevallen, omdat de belangenreflectie van de staat als 

aandeelhouder in de A-doelen in tabel I niet representatiefkan worden geacht. Japan is van deelname 

uitgesloten vanwege het wellicht "Westerse" karakter van het beschrijvende model, in het bijzonder 

ten aanzien van de definitie van een ondernemingsdoel. Daar waar een ondernemingsdoel in paragraaf 

4 werd gedefinieerd als een gewenste stand van zaken die het topmanagement poogt te realiseren, zou 

in de Japanse situatie volgens Ouchi (1981) een ongewenste stand van zaken die de 

ondernemingsleiding poogt te vermijden een passender omschrijving zijn. 

De keuze voor de te onderzoeken populatie in de drie landen wordt vastgesteld op aan de 

belangrijkste officiele beurs genoteerde industriele en handelsondernemingen die geen 

dochtermaatschappij zijn en waarvan de staat geen of in geringe mate aandelen bezit. De keuze voor· 

beursvennootschappen is gebaseerd op het feit dat corporate governance daar voornamelijk 

betrekking op heeft (Moerland, 1995c). Financiele instellingen zijn uitgesloten ten behoeve van een 
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bij het beschrijvend model passend onderscheid tussen aanbieders van (leveranciers van "bijdragen") 

en vragers naar vermogen (Ieveranciers van '·vergoedingen'·). Dochtermaatschappijen zijn niet 

meegenomen omdat die de onderzoeksresultaten zouden kunnen vertroebelen door dubbeltellingen in 

het geval hun ondernemingsdoelen centralistisch bepaald worden. Staatsondernemingen zijn 

uitgesloten om dezelfde reden dat Frankrijk en Italie zijn afgevallen. De selectiecriteria resulteren in 

een operationele populatie van 88 Nederlandse ondernemingen (Beurs van Amsterdam). 1.047 

Amerikaanse (New York Stock Exchange) en 153 Duitse (diverse beurzen). 

Als voornaamste methode van dataverzameling wordt in verband met bet onderzoeksontwerp gekozen 

voor schriftelijke vragenlijsten. Voor dit onderzoek is het gebruik van primaire gegevensbronnen 

noodzakelijk. omdat er geen secundaire bronnen zij~ waaruit informatie omtrent de doelen in tabel 1 

kan worden gedistilleerd. In verband met het gekozen onderzoeksontwerp zijn de grootste voordelen 

van het gebruik van vragenlijsten dat een relatief groot aantal person en tegen relatief lage kosten per 

eenheid kan worden ondervraagd (generalisatie), waarbij elk individu aan exact dezelfde informatie 

wordt blootgesteld (vergelijkbaarheid). AIle Nederlandse en Duitse ondernemingen worden 

aangescbreven, terwijl voor de Amerikaanse wordt volstaan met een aselecte steekproefvan 500. 

De invloed van de geselecteerde belanghebbenden op financiele doelen wordt geoperationaJiseerd als 

het belang dat de respondent in de vragenlijst toekent aan de realisatie van de A-, V-en T-doelen uit 

tabel 1. Het belang wordt gemeten als de score op een doel op een schaal van I (doelrealisatie van 

weinig beJang) tot 4 (doelrealisatie van cruciaal belang). De belangrijkste methoden van data-analyse 

zijn statistische technieken. in het bijzonder het gebruik van non-parametrische toetsen in verband 

met het ordinale meetniveau van de geoperationaliseerde afhankelijke variabelen, i.e. de doelscores. 

Naar aanleidingvan de bevinding van de pilot study dat de realisatie van het "hoogste" financiele 

ondernemingsdoel niet zonder meer in het belang hoeft te zijn van een bepaalde financiele 

stakeholder, wordt een open vraag in de vragenlijst opgenomen naar dit hoogste doe I. 

Het grootste nadeel van het gebruik van vragenlijsten is dat het niet zeker is wie de lijst invult, 

hetgeen een negatieve invloed kan hebben op de betrouwbaarheid van de verkregen data. Teneinde dit 

nadeel te ondervangen, zijn onder meer de volgende maatregelen getroffen. De vragenlijst, 

begeleidende brief en portvrije antwoordenvelop zijn vertrouwelijk en persoonlijk verzonden naar de 

eindverantwoordelijke voor het financiele beleid. De namen van de betreffende personen zijn 

overgenomen uit respectievelijk het "laarboek van Nederlandse Ondernemingen", de on-line database 

"Standard NYSE Stock Reports" van Standard & Poor' 5 en het "Handbuch der deutschen 
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Aktiengesellschaften". De begeleidende brief is mede-ondertekend door de verantwoordelijke 

hoogleraar, teneinde het academisch gev.·icht van het onderzoek te vergroten. Anticiperend op het 

fenomeen dat het invullen van vragenlijsten frequent wordt gedelegeerd. is de vragenlijst in twee 

delen gesplitst. In het eerste dee I zijn de open vraag naar het hoogste financiele ondememingsdoel en 

de vraag naar de scores op de A-, V-en T-doelen uit tabel 1 vermeld. In de begeleidende brief is de 

noodzaak benadrukt van de invulling van het eerste deel door de geadresseerde. terwijl het invullen 

van het tweede deel eventueel zou kunnen worden uitbesteed (de volledige vragenlijst is te vinden in 

Weimer, 1995, App.III). Verder is de vragenlijst door het vertaalbureau van de ABN Amro Bank in 

. het Engels en Duits omgezet, teneinde mogelijke interpretatieverschillen bij de vragen te voorkomen. 

Een meer rigoureuze manier om het genoemde nadeel van schriftelijke vragenlijsten te ondervangen . 

. is om een aanvullende methode van dataverzameling te gebruiken. Om die reden is ervoor gekozen 

vraaggesprekken met managers in de VS en Duitsland te organiseren. In het kader van het 

onderzoeksplan is besloten om eerst de resultaten uit de vragenlijsten te analyseren en op basis 

daarvan de interviewvragen te ontwikkelen. De op statistische technieken gebaseerde conclusies 

omtrent financiele ondernemingsdoelen kunnen zodoende worden gespiegeld aan en genuanceerd 

worden door middel van de meningen van de gesprekspartners. 

7. Verwachte resultaten 

Zoals in paragraaf 6 is aangegeven. is het doel van vergelijkend onderzoek het opsporen van 

algemene verbanden, die in een later stadium van theorie-ontwikkeling aan een meer stringente 

toetsprocedure kunnen worden onderworpen. Ten aanzien van de te venvachten empirische 

bevindingen dient dan ook met e~n voorzichtig geformuleerde vooruitblik te worden volstaan. Op de 

eerste plaats ligt het naar aanleiding van de beschreven kenmerken van uiteenlopende system en van 

corpoqite governance in paragraaf3 in de rede dat zich. naast mogelijke overeenkomsten, verschillen 

zullen voordoen tussen de financiele ondememingsdoelen van Nederlandse, Amerikaanse en Duitse 

beursvennootschappen. De drie landen zijn immers geselecteerd op grond van verschillen tussen de 

. aldaar vigerende systeemkenmerken, naar aanleiding van het sluitstuk van paragraaf 4 in het 

bijzonder met het oog op de diverse beYnvloedingsmechanismen die stakeholders kunnen aanwenden 

om hun invloed op doe len te doen gelden. Indien het onderzoek beperkt was tot bijvoorbeeld de VS 

en het VK, zouden waarschijnlijk veel overeenkomsten worden aangetroffen. Naar verwachting doen 

de verschillen (en overeenkomsten) tussen Nederlandse, Amerikaanse en Duitse financiele 

18 



ondernemingsdoelen zich zowe! voor bij de open vraag naar het hoogste doel als bij de gesloten vraag 

naar de scores op de in paragraaf 5 geformuleerde A-. V- en T-doelen. Verder is er ten aanzien van de 

open vraag geen reden om aan te nemen dat zich niet hetzelfde verschijnse) zou voordoen als bij de 

Nederlandse pilot study werd geconstateerd: de realisatie van een aantal van de hoogste financiele 

ondernemingsdoelen za) voornamelijk in het belang van een bepaalde financiele stakeholder zijn. 

terwijl dit verband voor een aantal andere niet plausibel te maken zal zijn. 

Ten tweede - en specifieker - ligt het met betrekking tot de A-. V- en T-doelen in de lijn der 

verwachting dat Amerikaanse managers relatief hoog zullen scoren op de A-doelen. dat Duitse 

managers een relatief groot belang zullen toekennen aan de realisatie van de V -doe len en dat de 

Nederlandse managers een tussenpositie zullen innemen. De voornaamste redenen voor deze 

venvachting zijn dat het Amerikaanse systeem van corporate governance zich van de andere twee 

onderscheidt door een geYnstitutionaliseerde markt voor betwiste overnames en dat de verwevenheid 

van banken met het bedrijfsleven in Duitsland grater is dan in zowel de VS als Nederland: zoals 

aangegeven in paragraaf 3 worden de Amerikaanse en Duitse systemen wei 

"'aandeelhoudergeorienteerd" respectievelijk "bankgeorienteerd" genoemd. 

8. Onderzoeksresultaten 

De in deze paragraafte beschrijven onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op de volledig ingevulde 

vragenlijsten, die na maximaal twee herinneringsbrieven teruggestuurd zijn. De responsgegevens zijn 

samengevat in tabel2. Zoals uit tabel :2 blijkt, is er sprake van een duidelijk "thuislandeffect". De 

bruikbare Nederlandse, Amerikaanse en Duitse responspercentages bedragen respectievelijk 60,2%, 

25,6% en 34,7% en de respons die zonder herinnering is verkregen, is in Nederland het grootst. 

Verder is de respons na een oftwee herinneringen in Nederland om en nabij een kwart van de respons 

zander herinnering, terwijl de herinneringen in de VS en Duitsland goed waren voor ongeveer de helft 

van de eerste respons. De bruikbare responspercentages worden bevredigend geacht in relatie tot wat 

verwacht mocht worden naar aanleiding van enigszins vergelijkbaar onderzoek op basis van 

vragenlijsten (zie voor een overzicht Cools, 1993, bIz. 258-260): voor Nederland werd rekening 

gehouden met grof\veg 50%, terwijl voor de VS en Duitsland 20% acceptabel zou zijn gevonden. 
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Nederland VS Duitsland 

I Ondernemingen in de 88 1,047 (467 in de 153 

! operationele populatie steekproefpopulatie) 

Geretourneerd zonder 42 63 28 

herinnering (0-5 weken) 

I Geretourneerd na 1 herinnering 7 39 18 

• (5-9 weken) 

Geretourneerd na 2 4 20 7 

herinneringen (9-12 weken) 

Adres onbekend; retour afzender 0 9 4 

Geretourneerde, doch 0 6 2 

onbruikbare vragenlijsten 

I Onderzoekspopulatie 53 116 51 

Penetratiegraad van de 53/88 = 1221(467 - 9) = 53/( 153 - 4) = 
vragenlijst 60,2% 26,6% 35,6% 

Bruikbaar responspercentage 53/88 = 116/(467 -'9 - 6) = 511(153 - 4 - 2) = 
60.2% 25,6% 34,7% 

Tabel 2: Responsgegevens omtrent de Nederlandse, Amerikaanse en Duitse ondernemingen in de 

operationele populatie. 

Tabel2 laat tevens zien dat de accuratesse van de adresgegevens lijkt afte nemen als er landgrenzen 

worden overschreden. Van de 500 willekeurig gekozen Amerikaanse ondernemingen uit de 

voomoemde database van Standard & Poor's bleken er liefst 23 te zijn die op naam aIleen a) niet aan 

de opgegeven selectiecriteria bleken te voldoen. Het betrofhier met name financiele instellingen en 

dochtermaatschappijen. Derhalve zijn 467 Amerikaanse ondememingen aangeschreven, waarbij van 9 

adressen (1,9%) aan de hand van retourzending kon worden vastgesteld dat die onbekend waren. In 

Nederland en Duitsland bedragen deze percentages respectievelijk 0% en 2,6%. Bij de Amerikaanse 

en Duitse ondememingen die wei een vragenlijst hebben geretourneerd, maar waarvan de gegevens 

niet bruikbaar bJeken, ging het om onvolledig ingevulde lijsten, recente privatiseringen of de 

verwikkeling in een faillissementsprocedure. 
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Met behulp van de X" toets is vastgesteld dat de onderzoekspopulatie representatief is v~~r de 

operationele populatie met betrekking tot de grootte van de omzet over 1993 en de bedrijfstak waarin 

de respondentondememingen hoofdzakelijk werkzaam zijn (zie voor de toetsgegevens Weimer. 1995. 

H.5). Dit heeft een positief effect op de generaliseerbaarheid van de onderzoeksbevindingen. De 

antwoorden op de open vraag naar het hoogste financiele doel zijn samengevat in figuur 2. 

Aandeelhouderwaarde -1/",'//,'/ 

Omzet 

Kwalitatief -

Winst(gevendheid) -

Ontbrekend 

Liquiditeit -

Winst per aandeel . 

Dividend 

Gash flow 

Solvabiliteitsverhouding 

o 20 40 60 80 
Cumulatief percentage 

100 

Legenda: 

Nederland 

VS 
Duitsland 

120 

Figuur 2: Het hoogste financiele ondernemingsdoel in Nederland, de VS en Duitsland. 

140 

Het maken van winst en winstgevendheid vormen de gemeenschappelijke noemer. [n zowel 

Nederland (50,9%), de VS (38,8%). a)s Duitsland (35.3%) zijn boekhoudkundige 

winst(gevendheids)maatstaven als de REV, RTV, bruto- en netto winstmarge, alsmede een absoluut 

winstniveau de modus van het hoogste financiele doe!. Ten aanzien van dergelijke doelen 

onderseheiden de Nederlandse ondememingen zieh relatiefhet meest. Conform een der bevindingen 

uit de pilot study is de realisatie van winst(gevendheids)doelen niet in het be lang van een bepaaJde 

stakeholder. Eehter, volgens de verwaehting onderscheiden de Amerikaanse ondememingen zich door 

een nadruk op de belangenbehartiging van aandeelhouders; het creeren en maximaliseren van 

aandeelhouderwaarde is de "runner-up" van winst(gevendheid) met 34,5%. In overeenstemming met 

de kenmerken van de netwerk-georienteerde systemen, in het bijzonder de afWezigheid van een 
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actieve markt voor vijandige overnames. wordt dit doel bijna drie keer minder genoemd in Nederland 

(13.2%) en ongeveer vier keer minder in Duitsland (7,8%). Enige nuancering van de orientatie op 

aandeelhouders in de VS wordt verkregen als het percentage Nederlandse ondernemingen in 

beschouwing wordt genomen, dat een bepaalde (groei in de) winst per aandeel als hoogste financiele 

doel aangeeft (22,6%); onder bepaaJde omstandigheden is de groei in de winst per aandeel een 

indicator van de aandeelhouderwaarde (zie bijv. Van Horne en Wachowicz. 1992. H.4). K\',alitatief 

geformuleerde doelen (bijv. "een financieel gezonde onderneming zijn") worden in Nederland 

(13,2%) en Duitsland (13,6%) ruim twee keer zo vaak genoemd als in de VS (zie ook Porter, 1992). 

Opvallend is dat geen van de Duitse ondernemingen een winst per aandeel-doel hoog in het vaandel 

heeft staan. De Duitse ondernemingen onderscheiden zich het meest, omdat de analyse van de Duitse 

doelen het noodzakelijk maakt drie categorieen op te nemen waarin geen van de Nederlandse en 

Amerikaanse valt. Vergelijkenderwijs zijn liquiditeitsdoelen (17,6%) karakteristiek voor Duitse 

ondernemingen. Dit geldt ook v~~r solvabiliteits- (9,8%) en dividenddoelen (3,9%), zij het in mindere 

mate. Tezamen vertegenwoordigen deze drie categorieen bijna eenderde van de Duitse 

onderzoekspopulatie. De vermeende invloed van Duhse banken in hun meervoudige rol van 

verschaffer van leenvermogen, aandeelhouder en toezichthouder zou in verband kunnen worden 

gebracht met deze doelen, maar voor een dergelijke conclusie is meer informatie benodigd dan uit 

figuur 2 valt te distilleren. 

Samenvattend blijkt in overeenstemming met de in paragraaf 7 voorzichtig geformuleerde 

verwachting uit de open vraag naar het hoogste financiele ondernemingsdoel dat er, naast 

overeenkomsten. daadwerkelijk verschillen zijn te onderkennen tussen de financiele doelen. Zonder 

dat dit expliciet werd verwacht, onderscheiden de Duitse ondernemingen zich het meest. Verder 

wordt de conclusie uit de pilot study bevestigd dat de realisatie van het hoogste financiele doel in een 

aantal gevallen weI en in een aantal andere niet in het be lang van een bepaalde stakeholder is. Tevens 

blijkt dat de verschillen tussen de doelen gedeeltelijk in verband zijn te brengen met de kenmerken 

van de in de drie land en vigerende system en van corporate governance. Tegen de verwachting in is de 

invloed van Duitse banken niet rechtstreeks afte leiden uit de doelformulering, terwijl dit voor de 

invloed van aandeelhouders op financiele doelen van Amerikaanse beursvennootschappen weI 

degelijk het geval is. 

Ten aanzien van de antwoorden op de vraag naar de scores op de A-, V- en T-doelen uit tabel 1 is 

allereerst een analyse van de interne consistentie van de doe len per land uitgevoerd met behulp van 

Goodman-Kruskal's y (zie bijv. Agresti, 1984). Deze analyse stemde tot tevredenheid in die zin, dat 
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voor aile drie de landen sprake is van een proponionele foutreductie indien de score op het ene A-. V

ofT-doei wordt voorspeld op basis van de score op het andere A-. V- ofT-doe!' in vergelijking met 

de situatie waarin een der doelscores niet als predictor wordt gebruikt (zie voor een uitgebreide 

analyse Weimer, 1995, biz. 272-275). Dit impliceen dat er geen redenen zijn om een der doe len afte 

laten vallen bij het vervolg van de analyse, waarin op statistische basis wordt vastgesteld of en in 

hoeverre er sprake is van verschillen tussen de doelscores per land. 

Voor het analyseren van de verschillen tussen de doelscores van de Nederlandse, Amerikaanse en 

Duitse managers is onder meer gebruik gemaakt van de Kruskal-Wallis.toets voor K steekproeven. 

Hier geldt K = 3: het aantallanden. De Kruskal-Wallis toets is een nonparametrische toets. waarvan 

het gebruik bij dit onderzoek noodzakelijk is vanwege het ordinale meetniveau van de doelscores. De 

toets is zeer krachtig. Haar asymptotische "power efficiency" ten opzichte van haar parametrische 

equivalent. de F toets, bedraagt 3ht z 95,5%. Dit betekent dat bijvoorbeeld 200 steekproefeenheden 

in de Kruskal- \Vallis toets een gelijkwaardig toetsresultaat leveren als 191 steekproefeenheden in de 

F toets (zie bijv. Siegel, 1956, p.193). 

Bij de Kruskal- Wallis toets worden eerst de gemiddelde rangen van de doelscores per land 

vastgesteld. Daarna wordt een bepaalde toetsgrootheid berekend, de Kruskal-Wallis H. De 

nu I hypothese is dat de drie populaties nief verschillen met betrekking tot de gemiddelde rangen van 

de doelscores. Onder de nulhypothese benaden de steekproefverdeling van H de i! verdeling met (K -

1) vrijheidsgraden. De kritische waarde van H, HKR1T • wordt afgelezen uit een tabel van de X" 

verdeling bij een bepaald significantieniveau cr. Bij cr = 5% en K 3 geldt HKRIT = 5,99. De 

nulhypothese wordt verworpen als de berekende ofwel geobserveerde!J, HOBS :2: 5,99. De 

belangrijkste resultaten van de toets zijn weergegeven in tabel 3; de doelscores waarvoor de 

nulhypothese wordt verworpen, zijn gemerkt met een asterisk (*). 

De conclusie uit figuur 2 omtrent de aandeelhouder-orientatie van Amerikaanse ondernemingen 

wordt ondersteund door de gegevens in tabel 3; in overeenstemming met het marktgeorienteerde 

systeem van corporate governance hechten de Amerikanen significant meer waarde dan de 

Nederlanders en Duitsers aan rendementsmaximalisatie voor aandeelhouders (doel AI). De waarde 

van HOBS ligt ruim boven de kritische waarde van 5,99. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt 

door de gemiddelde rang van doel Al bij de Nederlandse ondernemingen, die veel lager is dan bij de 

Duitse. Het andere A-doel, groei in de winst per aandeel, zou een universeel financieel doel genoemd 

kunnen worden; ten aanzien van de scores op doel A2 wordt de nUlhypothese niet verworpen . 

./ 
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van de geaggregeerde ondernemingskoopkracht. De zeer hoge gemiddelde rang van doel T1 

correspondeert met de relatief grote Duitse nadruk op liquiditeitsdoelen (zie figuur 2). Ook op het 

andere topmanagement-georienteerde doel (T2, invloedsbeperking van externe 

vermogensverschaffers) wordt significant hoger gescoord door de Duitse ondernemingen. Deze 

resultaten werden op voarhand niet verwacht. 

Samenvattend zijn de Amerikaanse doelscores in overeenstemming te brengen m~t de kenmerken van 

het aldaar vigerende systeem van corporate governance. Eveneens conform de voorzichtig 

geformuleerde verwachtingen scoren de Nederlanders niet significant hoger of lager op een doel 

waarin het belang van een bepaalde stakeholder is weerspiegeJd. Hoewel de gemiddelde rang van een 

V-doel ondersteuning biedt voor de verwachting van een relatief grate invloed van Duitse banken. is 

de geconstateerde invloed van het topmanagement zelfverrassend en daarmee niet in 

overeenstemming met de verwachting. De voorgenomen interviews met managers als additionele 

methode van dataverzameling volgens paragraaf6 kunnen wellicht meer duidelijkheid verschaffen. 

De voorgaande en andere resultaten van de statistische analyse zijn aangevuld met vraaggesprekken 

met 13 managers uit de VS (waaronder werkzaam bij Abbott Laboratories. McDonald's en BF!) en 8 

uit Duitsland (waaronder werkzaam bij Daimler-Benz. Deutsche Babcock en Siemens). Een 

uitgebreide bespreking van de resultaten is te vinden in Weimer (1995, H.5). De evaluatie van 

geselecteerde statistische gegevens door Amerikaanse managers gaf geen aanleiding tot verrassende 

interpretaties van de voomoemde bevindingen. De gesprekken met de Duitse managers leidden tot 

meer fascinerende conclusies. 

De algemene indruk uit de Duitse interviews is dat de managers het be'invloedingspotentieel van 

banken in hun rollen van verschaffer van leenvermogen, (groot)aandeelhouder en toezichthouder als 

knellend ervaren, maar dat zij tegelijkertijd hun expertise op financieringsgebied zeer op prijs stellen. 

De vraaggesprekken ondersteunen het idee dat de exteme vermogensverschaffers zoals genoemd in 

doel T2 de banken zijn; als tegenwicht van het bei'nvloedingspotentieel van de banken tracht de 

ondernemingsleiding zich zo onafuankelijk mogelijk van hen te maken. Deze relatieve 

onafuankelijkheid kan in slechts geringe mate worden bereikt door de banken er in hun rol van 

aandeelhouder toe te bewegen te allen tijde ten faveure van managementvoorstellen te stemmen en 

het is nagenoeg onmogelijk de bancaire invloed te mitigeren door hen uit het toezichthoudend orgaan 

te stoten. Echter, het topmanagement kan weI relatieve onafuankelijkheid van de banken 

bewerkstelligen in hun rol van verschaffer van leenvermogen. Door zich toe te leggen op het 
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vermogen om aan de betalingsverplichtingen op de Korte termijn te voldoen (liquiditeitsdoelen in 

figuur 2) en op het daaraan gerelateerde creeren van ondernemingskoopkracht (score op doel TI) kan 

zij bepaalde investeringsbeslissingen autonoom nemen. 

Op het theoretische vIak zijn de bevindingen uit de vraaggesprekken het meest consistent met het 

werk van Pfeffer en Salancik (1978) en Donaldson (1984). Tevens sluit het aan bij Duitse leerboeken 

op het gebied van de ondernemingsfinanciering, waarin veel meer aandacht wordt be steed aan 

gedragsaspecten van besluitvormers dan in de Angelsaksische. Zo behandelt Hahn (1983. biz. 36-37) 

het onafhankelijkheidsstreven expJiciet als een criterium voor financiele besluitvorming. Hahn 

beschoU\",t de verplichte informatiestroom naar beleggers als de geringste inboeting aan wat hij de 

soevereiniteit van de ondememing noemt, terwijl hij de inspraak die wettelijk aan 

vermogensverschaffers verleend moet worden als de meest ingrijpende vemauwing van 

onafhankelijkheid betitelt (o.c .. biz. 198). Tevens relateert Hahn het onafhankelijkheidsstreven aan 

liquiditeit (o.c., biz. 33-34, H.IB. Ie. 4B, en 5C/IV). Samenvattend blijkt de relatieve nadruk op 

liquiditeitsdoelen, de daarmee samenhangende ondememingskoopkracht en het streven naar 

invloedsbeperking van externe vermogensverschaffers aan de hand van de vraaggesprekken eveneens 

in verband te kunnen worden gebracht met de kenmerken van het Duitse systeem van corporate 

governance. 

9. Besluit 

Tot besluit van dit artikel wordt teruggeblikt op datgene wat in het voorgaande aan de orde is 

gekomen. Er is nog geen sprake van een algemeen geaccepteerde definitie van het begrip corporate 

governance, hoewel de bestaande omschrijvingen gemeenschappelijk hebben dat de bestuurlijke 

invloedsrelaties tussen het topmanagement en diverse belanghebbenden bij de onderneming centraal 

staan. De focus op ondememingsbesturing bij corporate governance legitimeert een verhandeling over 

de invloed van belanghebbenden opondememingsdoelen. In dit artikel zijn onderdelen uit diverse 

theorieen gecomprimeerd in een beschrijvend model van corporate governance en 

ondernemingsdoelen, dat dienst heeft gedaan als basis voor een empirisch onderzoek naar de mate 

waarin de financiele ondernemingsdoelen van Nederlandse, Amerikaanse en Duitse 

beursvennootschappen verschillen vertonen. 

Ten aanzien van de begripsvorming omtrent corporate governance kan er vanuit maatschappelijk 
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perspectief meer structuur worden aangebracht in het debat door een - overigens v loeiend verlopend -

onderscheid tussen de internationaal uiteenlopende, ondernemingsoverkoepelende kaders waarbinnen 

ondernemingen worden bestuurd, de system en van corporate governance, en het "eigenlijke". 

ondernemingsniveau van corporate governance, waarop concrete invulling wordt gegeven aan de 

bestuurlijke invloedsrelaties. Op het internationale vlak kan ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden 

een onderscheid worden gemaakt tussen marktgeorienteerde en netwerkgeorienteerde system en van 

corporate governance, die prevaleren in respectievelijk de Angelsaksische en niet-Angelsaksische 

ge"industrialiseerde landen. De eerstgenoemde systemen onderscheiden zich in het bijzonder door een 

gei"nstitutionaliseerde markt voor betwiste overnames. 

Vanuit theoretisch oogpunt is er voornamelijk op basis van de positieve agency theorie kennis 

omtrent corporate governance geaccumuleerd, waarbij vee I aandacht wordt geschonken aan het 

functioneren van discip'iineringsmechanismen, waaronder de overnamemarkt. Echter, afbankelijk van 

de aard van het governance-vraagstuk dat voorligt, kan de projectie van andere economische 

organisatietheorieen (alsook sociologische organisatietheorieen) op een dergelijk vraagstuk niet op 

voorhand worden uitgesloten. De binnen het onderhavige onderzoek gemaakte keuze voor een focus 

op het verband tussen corporate governance en ondernemingsdoelen en de vaststelling dat er in de 

literatuur geen pasklaar.raamwerk voorhanden is om dat verband vorm te geven, hebben geresulteerd 

in de ontwikkeling van een beschrijvend model waarin onderdelen uit diverse theorieen zijn 

samengebracht. De belangrijkste theoretische constructie die in het model is ingebed, is dat de 

realisatie van een aantal ondernemingsdoelen voornamelijk in het belang is van een bepaalde 

stakeholder, dieafbankelijk van het in beschouwing genomen systeem van corporate governance door 

middel van diverse mechanismen zijn invloed op de doelen kan laten gelden. 

Ten behoeve van het empirische onderzoek ishet beschrijvende model op grond van een pilot study 

voor wat betreft de stakeholders "gevuld" met aandeelhouders. verschaffers van vreemd vermogen en 

het topmanagement zelf. Tevens is een zestal financiele ondernemingsdoelen opgesteld. die een 

evenwicht representeren tussen het voldoen aan de theoretische invloedsr~laties volgens het 

beschrijvende model en praktische relevantie volgens bestuursleden van Nederlandse 

beursvennootschappen. Een belangrijke nuancering van het model is dat de realisatie van een aantal -

en daarmee niet aile denkbare - financie!e ondernemingsdoelen in het be lang is van een bepaalde 

stakeholder. 
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Ten aanzien van het onderzoeksplan is op grond van het embryonale karakter van de gecompileerde 

theorie en de daarmee samenhangende beschrijvend-verklarende basisvorm van de onderhavige studie 

het vergelijkende onderzoek als onderzoeksonnverp gekozen. Het doe! v.an vergelijkend onderzoek is 

niet zozeer het toetsen van een verzameling hypothesen, maar het opsporen van algemene verbanden 

die in een later stadium van theorie-ontWikkeling op meer formele wijze getoetst Kunnen worden. 

Verder sluit de in het comparatieve onnverp ingebouwde generalisatiemogelijkheid aan bij het streven 

om voor uiteenlopende systemen van corporate governance uitspraken te doen over de invloed van de 

geselecteerde stakeholders op financiele ondernemingsdoelen. De in het onderzoek betrokken landen 

zijn vastgesteld op Nederland, de VS en Duitsland. De met het zestal geformuleerde financiele 

ondernemingsdoelen verband houdende noodzaak tot het gebruik van prim'aire gegevensbronnen is 

het belangrijkste argument geweest om schriftelijke vragenlijsten als methode van dataverzameling 

aan te wenden. De invloed van de aandeelhouders, de verschaffers van vreemd vermogen en het 

topmanagement op financiele doe len is gemeten als de score op de volgens de theorie 

corresponderende doe len in de vragenlijst. Voor de data-analyse zijn hoofdzakelijk statistische 

technieken gebruikt. Om mogelijke nadelen van het gebruik van vragenlijsten te voorkomen, is onder 

meer de maatregel genomen om vraaggesprekken als additionele methode van dataverzamelingte 

gebruiken. Met het oog op het doel van comparatief onderzoek kon slechts de voorzichtige 

verwachting worden uitgesproken dat de kenmerken van de in Nederland, de VS en Duitsland 

vigerende systemen van corporate governance zouden leiden tot een relatief hoge score van 

Amerikaanse managers op aandeelhouder-georienteerde doelen, dat uit de Duitse doelscores de 

inv loed van banken af te leiden zou zijn en dat Nederland een tussenpositie zou innemen. 

De respons op de vragenlijst was bevredigend, met dien verstande dat er sprake was van een duidelijk 

"thuislandeffect". Tevens bleek dat de onderlinge consistentie van de doelscores voor aile drie de 

landen hoog genoeg was om de verschillen tussen de scores op aile zes de doelen te analyseren. De 

NederIandse en Amerikaanse resultaten stemden in grote lijnen overeen met de voorzichtige 

verwachting, maar de zeer hoge scores op de management-georienteerde doelstellingen in Duitsland 

waren verrassend. Aan de hand van de vraaggesprekken met de Duitse managers kon de grote nadruk 

op autonomie worden verklaard uh het nastreven van relatieve onafhankelijkheid van de 

industriebanken, waarvan de meervoudige rol van vermogensverschaffer, toezichthouder en 

(groot)aandeelhouder als knellend wordt ervaren .. 

Mede in verband met het feit dat het toegepaste model van corporate governance en 

ondernemingsdoelen zich in een vroeg ontwikkelingsstadium bevindt, lijken de empirische resultaten 
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voldoende hout te snijden om toekomstig onderzoek op dit model te baseren onder de voorwaarde dat 

er diverse methoden van dataverzameJing worden gebruikt. Een welkome aanvulling op de 

beschouwing van financiele ondernemingsdoelen in het onderhavige onderzoek als finale uitkomst 

van een belnv)oedingsproces zou zijn om (longitudinale) gevalstudies uit te voeren naar de precieze 

wijze van totstandkoming van financiele ondernemingsdoelen en daarbij het be"lnvloedingsproces als 

zodanig tot onderwerp van studie te maken. 
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Engelse abstract 

Based on 220 mail-out questionnaires and 29 interviews, in this paper the influence is assessed of 

shareholders, suppliers of debt and top management on corporate financial goals of Dutch, US and 

German listed firms. The empirical part of the investigation is built on a behavioral model of corporate 

governance, which is centered around the establishment of corporate goals. By means of the 

questionnaires the scores on six previously formulated corporate financial goals have been 

determined. The attainment of these goals is primarily in the interest of shareholders, suppliers of debt, 

or top management. In view of the characteristics of the Dutch, US and German syst~ms of corporate 

governance it was expected that US managers would assign high scores to shareholder-oriented 

goals, that the influence of German banks could be derived from the German goal scores, and that the 

Dutch scores would be somewhere in between. The Dutch and US findings were largely in accordance 

with this expectation, but the high scores on management-oriented goals in Germany were quite 

surprising. Based on the subsequent interviews with German managers, the large emphasis placed on 

autonomy could be explained by the striving for relative independence from industrial banks. Their 

multiple roles of suppliers of debt, members of supervisory boards and (majority) shareholders are 

perceived as oppressive by German managers. 

32 




