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Spreekpunten Garmt Louw, voorzitter van Eumedion, t.g.v. het Eumedion-

symposium ‘De rol van de beursonderneming en haar aandeelhouders in de 

samenleving’ op 14 november 2018 in Utrecht 

 

- Namens bestuur en directie van Eumedion hartelijk welkom.  

- Goed om te zien dat u ook dit jaar weer in zo groten getale bent gekomen.  

- Het thema van ons symposium dit jaar is ‘De rol van de beursonderneming en haar 

aandeelhouders in de samenleving’. Toen we begin dit jaar dit thema vaststelden, 

konden we niet vermoeden dat het zo’n actueel thema zou worden. Want het 

vertrouwen van de samenleving in beursondernemingen én in aandeelhouders heeft 

de afgelopen tijd een flinke knauw gekregen. 

- “Aandeelhouders zijn de minst populaire groep in Nederland”, zo schreef De 

Volkskrant eind 2017 na een jaar vol van aandeelhoudersactivisme en vijandige 

overnamepogingen. De reputatie van de grootste Nederlandse beursondernemingen 

kwam juist dit jaar onder druk te staan door controverses over 

bestuurdersbeloningen, over het betalen van een fair share aan belastingen en een 

high profile case van structurele overtredingen van de antiwitwaswetgeving. 

Aandeelhouders en de grote beursondernemingen moeten de komende tijd 

belangrijke stappen zetten om het vertrouwen vanuit de samenleving te herstellen. 

Binnen Eumedion zijn we met onze deelnemers aan het nadenken welke bijdrage 

wij kunnen leveren. Ten slotte spreken wij en onze deelnemers veel met de 

beursondernemingen over hun strategie en beleid, inclusief het 

duurzaamheidsbeleid. Een onderwerp als corporate citizenship past daar goed in.  

- Vanuit de politiek en de grote beursondernemingen wordt momenteel vooral het 

belang onderstreept van een betere communicatie tussen de grote 

beursondernemingen en de samenleving. Dit achten wij ook van belang, maar dat is 

in onze ogen niet de belangrijkste voorwaarde voor het broodnodige herstel van 

vertrouwen. Wij denken dat het maatschappelijk vertrouwen in de grote 
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beursondernemingen en aandeelhouders alleen kan worden herwonnen door aan 

de samenleving met daden te laten zien dat thema’s als integer en duurzaam 

handelen, een gezonde interne cultuur van openheid en aanspreekbaarheid, een 

verantwoord beloningsbeleid en goede relaties met alle belanghebbenden geen 

mooie woorden op papier zijn, maar dat deze thema’s ook daadwerkelijk centraal 

staan in de uitvoering van de strategie en het beleid. Wij realiseren ons dat dit soms 

spanningen oplevert tussen het korte- en het langetermijnbelang van de 

onderneming en haar belanghebbenden en ook tussen het microbelang van de 

onderneming en het macrobelang van de samenleving.  

- Wij hebben de sprekers gevraagd vanmiddag elk vanuit hun eigen expertises 

concrete ideeën en suggesties aan te dragen om juist die spanningen te 

overbruggen en die een bijdrage kunnen leveren om de vertrouwenskloof tussen de 

grote beursondernemingen en hun kapitaalverschaffers en de samenleving te 

dichten. 

- De sprekers zullen daartoe onder meer ingaan op de volgende vragen: 

 Moeten de missie en de doelstellingen van beursvennootschappen worden 

aangepast? 

 Moeten naast aandeelhouders ook andere belanghebbenden, zoals klanten 

en werknemers, formele zeggenschapsrechten krijgen? 

 Hoe kan het beleggings- en stembeleid van institutionele beleggers 

ondersteunend worden gemaakt aan de centrale doelstelling van 

langetermijnwaardecreatie van de beursondernemingen?  

 Hoe moet het beloningsbeleid voor de bestuurders van de grote 

beursondernemingen worden aangepast om dit meer multistakeholder-

georiënteerd te maken? 
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 Moeten de indirecte, maatschappelijke kosten van beursondernemingen 

worden gemonetariseerd en worden verwerkt in de financiële verslaggeving 

en zo ja, hoe moet dat dan? 

 Hoe kunnen beursondernemingen de communicatie met de samenleving en 

andere belanghebbenden verbeteren en hoe kunnen de bevindingen en 

conclusies van de stakeholdersdialogen beter worden geïncorporeerd in de 

strategische besluitvorming door de beursondernemingen? 

- Een begin van de antwoorden op deze vragen door de sprekers kan ons helpen met 

de standpuntvorming over al deze grote onderwerpen en bij het aanpassen van het 

gedrag van institutionele beleggers. Dat geldt ook voor de discussie die de 

speeches mogelijk onder u oproept. Na elke spreker zal er gelegenheid zijn om 

vragen te stellen of een statement te maken. Ik moedig u aan om hier gebruik van te 

maken.    

- Genoeg als inleiding nu. Ik wens u, ons een heel prettige en leerzame middag toe. 

Dank u wel voor uw aandacht. 


