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Schande, voorwaar!

Wie had gedacht en verwacht dat na de

resem (financiële) schandalen van de voor-

bije jaren de storm zou gaan liggen, komt

bedrogen uit. De lange reeks uit het recente

verleden ligt nog vers in het geheugen

gegrift. Wij citeren, zomaar uit de losse pols,

enkele voorbeelden want de lijst is - te -

lang:

• in België Lernout & Hauspie, beursgeno-

teerd bedrijf in de spraaktechnologie, dat uit

elkaar spatte toen bekend werd dat een deel

van het geringe zakencijfer zou zijn gemaakt

via carrousels bij eigen fictieve dochterven-

nootschappen in Azië. In het Groot-

hertogdom Luxemburg en België met KBC-

KBL, dat zich zou schuldig gemaakt hebben

(het proces loopt nog) aan het organiseren

van fiscale mechanismen ten voordele van

duizenden vermogende Belgen en Belgische

vennootschappen;

• in Duitsland Flowtex, producent van hori-

zontale boormachines, dat in 2000 uit elkaar

spatte toen bekend raakte dat het bedrijf

jarenlang via complexe constructies niet

bestaande boormachines leasde aan - of liet

leasen door - (indirect) eigen dochtermaat-

schappijen (schuldenberg 1,75 miljard euro,

top twee van het bedrijf voor respectievelijk

9,5 en 12 jaar in de gevangenis);

• in Italië de voedselproducent Parmalat, die

rond de jaarwisseling 2003-2004 in opspraak

kwam met een boekhoudkundige fraude van

om en bij de 8 miljard dollar; 

• in de Verenigde Staten Enron, Global

Crossing en Worldcom;

• maar ook gigantische schadevergoedings-

claims tegen ondermeer (bestuurders van)

Vodafone, Cable & Wireless, Independant

Insurances, Marconi and Equitable Life

Assurance Society… om er maar enkele te

noemen.

Zelfs pensioenfondsen van werknemers wer-

den leeggeroofd in de meest ophefmakende

cases die we ooit zagen.

VOOR HET MANNA VAN ENKELEN IS

DE GRENS DE HEMEL…

Het stopt niet, ook niet in België.

De heftige discussies - vooral achter gesloten

deuren, maar ook in de pers en in het parle-

ment - rond de Code-Lippens evenals het

verzet van de bedrijfswereld om het inkomen

en het vermogen van topmanagers bekend te

maken werden doorkruist door een idyllisch

verhaal van een machtige topmanager in een

bijna in de vergetelheid geraakte industrie.

Picanol (niet te lezen als ‘pik-en-hol’, maar

gewoon als ‘pi-kan-nol’) kwam in de pers

met één van zijn topmanagers die iets te veel

verdiende dan hij vermoedelijk waard was,

die meer verdiende dan zelfs de meerderheid

van de raad van bestuur blijkbaar zou gewe-

ten hebben, die kennelijk ook voor giganti-

sche bedragen zou hebben gefactureerd via

verwante bedrijven, zonder dat er diensten

werden geleverd. Een West-Vlaamse gigant,

ingeplant op een mooie plek, al eerder in de

pers genoemd wegens fiscale avonturen in

het land van Bush, zou een geding met de

fiscus tegemoet gaan dat mogelijks het

ondernemingsvermogen zou kunnen opslor-

pen.

Ik kan me inbeelden dat je, als je als arbeider

of bediende in je bed ligt, je afvraagt of het

waar is wat men schrijft en zegt. Het klinkt
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immers allemaal zo ongelooflijk ‘idiotesk’,

‘groots’ en ‘waanzinnig’. Het oneigenlijke

gebruik van het bedrijf gaat waanzinnig ver

tot in de details.

Kun jij je nog maar inbeelden dat je voorzit-

ter niet alleen een Mercedes van de hoogste

klasse, met chauffeur (haast volledig gratis),

bezit, maar dat ook zijn vrouw (die niet bij het

bedrijf werkt) er een heeft op kosten van die-

zelfde beursgenoteerde onderneming? Kun je

je inbeelden dat er beursgenoteerde bedrijven

zijn waar de voorzitter of een lid van het

directiecomité zijn eigen schoonzoon of echt-

genote laat aanwerven of benoemen voor een

mooie job, hem/haar dan nog zou laten rap-

porteren aan zichzelf en zegt dat hij of zij het

goed doet (had u anders verwacht?)? Of dat

iemand aan het beursgenoteerde bedrijf waar

hij werkt in een bepaalde functie ook nog

factureert via verwante vennootschappen

voor iets wat hij niet presteerde, voor een

bedrag overeenstemmend met twintig keer

het jaarinkomen van een gemiddelde arbeider

in Vlaanderen? Kun je je inbeelden dat er top-

directieleden zijn in beursgenoteerde bedrij-

ven die nagenoeg elke dag een diner of lunch

hebben op kosten van de firma, vijf tot tien

bedrijfsreizen per jaar maken naar vakantie-

bestemmingen met klanten en/of personeel

of als studiereizen (altijd op kosten van het

bedrijf) en dan nog beschikken over maal-

tijdcheques, inclusief het eraan verbonden

gunstige fiscale statuut, per gepresteerde

dag? Kun je je inbeelden dat er beursgeno-

teerde bedrijven zijn die een groot pak van

hun rendabele volumes of marktaandeel ver-

liezen, daar nooit publiekelijk over rapporte-

ren en toch hun managers positief beoorde-

len en hen nog meer betalen dan vroeger?

Kun je je inbeelden dat een manager die het

niet goed deed, de laan wordt uitgestuurd

door zijn raad van bestuur met 20 miljoen

euro of meer? En toch gebeurt dit, regelma-

tig, ook in België, vlak bij ons.

Het zal er niet beter op worden, want de ten-

densen zijn prima facie negatief: tegen

bestuurders van grote bedrijven worden, naar

onze mening vaak terecht, hoe langer hoe

meer aansprakelijkheidsvorderingen voor

grote bedragen ingediend: 261 in 2002

tegenover gemiddeld 170 in de periode tus-

sen 1993 en 2000. In 2002 had 13% van de

topbedrijven vertegenwoordigd in de S&P

500 Index daarmee te maken, in 2001 was dit

nog maar 5% en in de periode 1996-1998

niet eens 2,1% gemiddeld. Een vervijfvoudi-

ging op drie jaar tijd.

Het lijkt wel of een relevant deel van de hui-

dige topmanagers niets goeds geleerd heeft

van de vorige generatie en ook niets van haar

fouten. Misschien hebben zij haar zelfs niet

gekend.

EN DE HEMEL IS VOOR DE MEESTEN

VAN ONS EEN PLAATS VAN ONZE

DROMEN…

En ondertussen bestaat de belangrijkste vorm

van verenigingswerk in Vlaanderen, de vzw,

al meer dan negentig jaar, overbejaard,

beleefd, afgeleefd her en der, springlevend

elders. Uit studies blijkt dat het verenigings-

leven nog nooit zo mooi heeft gedraaid als

nu. Steeds meer mensen willen zich engage-

ren, mogelijks als gevolg van wat we zouden

kunnen noemen een ‘algehele tendens naar

motivatieverzwakking  in de profitsector’.

Hun engagement is structureel anders dan

dat van de vorige generatie, maar het ís er,

nog altijd, meer dan ooit.

Schrijnend is echter, als u het ons vraagt, de

situatie van vrijwilligers: noch op strikt juri-

disch, noch op fiscaaljuridisch, noch op soci-
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aalrechtelijk vlak wordt maatschappelijk

engagement in het bestuur of op het terrein

volledig geregeld, laat staan vergemakkelijkt,

laat staan actief aangemoedigd. Integendeel,

de laatste regerings- en besparingsmaatrege-

len om ook afgevaardigden van openbare

besturen of vakbonden of werkgevers voor

bepaalde mandaten te laten aansluiten bij de

RSZ voor zelfstandigen, bezorgt hen nog bij-

komende last op administratief, maatschap-

pelijk en financieel vlak en brengt daarenbo-

ven zware problemen mee voor werklozen of

bruggepensioneerden. 175 jaar België, 25

jaar federalisering, meer dan 90 jaar vzw.

Anno 2005 zitten we nog altijd zonder een

goed gereglementeerd, universeel minimaal

beschermings- en vrijstellingsstelsel voor

vrijwilligers waarmee hun werk kan onder-

steund en gekoesterd worden.

Het lijkt ons dat de overheid aan het ene

(bedrijfsschandalen in beursgenoteerde

bedrijven) en aan het andere (het gebrek aan

échte structurele ondersteuning van vrijwilli-

gerswerk) maar eens dringend paal en perk

moet proberen te stellen. In het eerste geval

zit er (soms zuur verdiend) geld in van de

kleine aandeelhouder, in het andere geval

ons zweet en bloed en tranen, vrijwillig maar

soms met veel moed en zelfopoffering. Zowel

de (kleine) aandeelhouder als de (kleine) vrij-

williger verdient beter en anders.
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