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INLEIDING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“America’s investors have been ripped off as massively as a bank being held up by a guy 

with a gun and mask.” 

 

(Arthur Levitt, voormalig SEC-hoofd) 



Fraude is van alle tijden. Specifiek voor Vlaanderen zijn er gevallen bekend van 

legerkapiteins die in het begin van de zeventiende eeuw – tijdens de Spaanse bezetting – 

hun overheid bestalen. Bij inspecties of troepenschouwingen lieten ze gewone soldaten 

doorgaan voor veteranen (die een hogere soldij ontvingen) of kochten ze arme mensen 

om die zich dan als soldaat voordeden. Zo kregen de kapiteins ten onrechte te grote 

geldsommen van de staat (Boterbergh, 2000). 

 

Ook schandalen op de financiële markten zijn niets nieuws. In 1792 zorgde de nochtans 

notabele William Duer in de Verenigde Staten voor de eerste grote financiële crisis door 

met geleend geld hevig te speculeren op aandelen van banken (Wachtel, 1996). Zijn 

strategie was eenvoudig, maar goed doordacht. Eerst dreef hij de aandelenkoers van de 

Bank of New York naar beneden door het gerucht te lanceren dat er een nieuwe bank – 

toepasselijk de “Million Bank” genoemd – opgericht zou worden die ermee zou 

concurreren. Duer en zijn kompanen kochten in die periode zoveel mogelijk aandelen 

nadat ze dure leningen hadden afgesloten. Het plan was om nadien de geruchten over de 

nieuwe bank weer de kop in te drukken zodat het aandeel opnieuw zou stijgen. Duer werd 

echter ontmaskerd door een vroegere collega. Die zorgde ervoor dat de Bank of New 

York aan Duer de toegang ontzegde. Tegelijk liet men de rentevoeten stijgen waardoor 

Duer zijn leningen niet kon aflossen. Dit was het begin van een reeks paniekreacties met 

de ‘crash van 1792’ tot gevolg. In de hervormingen die men na dit debacle doorvoerde, 

ligt het ontstaan van Wall Street als financieel centrum van de Verenigde Staten. 

 

In de twee eeuwen die hierop volgden zijn de financiële markten sterk geëvolueerd. De 

grootste ondernemingen zijn economieën op zich geworden. Eind jaren ’90 boomde de 

economie als zelden tevoren. Er ontwikkelde zich een ‘new economy’ waarin de 

telecomsector overoptimistische verwachtingen creëerde bij zowat alle betrokkenen. De 

klap was hard wanneer de zeepbel uiteindelijk barstte. Voor vele kleine investeerders 

moest het ergste dan nog komen.  

 

Eind 2001 maakt energiegigant Enron immers bekend dat het zijn resultaten van de 

voorafgaande jaren moet bijstellen. In de weken en maanden die daarop volgen, zal 
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uitkomen dat de beleggers, werknemers en autoriteiten jarenlang in de luren zijn gelegd 

door het topmanagement dat door middel van frauduleuze praktijken zichzelf verrijkte en 

een totaal verkeerd beeld gaf van de werkelijke situatie van het bedrijf.  

 

De verontwaardiging werd nog groter wanneer blijkt dat ook banken, analisten en 

auditors bewust of onbewust hebben geholpen in het opzetten en het door de vingers zien 

van de misleidende deals en structuren. Het vertrouwen dat toen nog restte bij de 

investeerders brokkelde langzaam maar zeker verder af wanneer andere 

boekhoudkundige schandalen kwamen bovendrijven. Bijna elke keer bleek het 

topmanagement misbruik gemaakt te hebben van de eigen macht en de naïviteit van de 

belegger. 

 

In de Verenigde Staten zijn – naast Enron – vooral Worldcom, Global Crossing, Tyco en 

Adelphia Communications de meest besproken fraudeschandalen. Maar ook Europa 

moest delen in de brokken. In België is vooral de zaak Lernout & Hauspie ingeslagen als 

een bom; in de rest van Europa hebben we onder meer bedenkelijke praktijken mogen 

vaststellen bij Parmalat, Royal Ahold, Vivendi Universal en Adecco. En hoewel er 

vroeger al regelmatig boekhoudkundige schandalen naar boven kwamen, is zowel de 

omvang als de intensiteit van de recente golf nooit eerder gezien.  

 

We zijn nu begin 2004. De schandalen hebben heel wat implicaties gehad. Hele resems 

aan nieuwe regelgevingen moeten het vertrouwen van beleggers herstellen en de kans op 

een herhaling van de voorbije jaren indien niet nihil, dan toch zo klein mogelijk maken.  

 

Het lijkt dus tijd voor een overzicht. Wat is er nu juist gebeurd? Waar liep het fout? Wat 

zegt de financiële literatuur hierover? Welke maatregelen zijn er genomen? En vooral: 

welke lessen kan men nog trekken naar de toekomst toe? 

 

Het onderwerp van deze scriptie is dus breed, heel breed zelfs. Dit is waarschijnlijk zowel 

de sterkte als de zwakte van mijn licentiaatsverhandeling. Het voordeel is immers dat het 

de lezer een goed overzicht kan geven van de gebeurtenissen en de discussies die er uit 
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volgden. Het nadeel is dat geen enkel onderwerp helemaal tot op het bot onderzocht kan 

worden. Maar dat is dan ook niet het opzet van deze scriptie.  

 

Het vervolg bestaat uit drie grote delen. Het eerste hoofdstuk bespreekt de belangrijkste 

aspecten van de grootste boekhoudkundige schandalen, zowel de Europese als de 

Amerikaanse. Dit moet de lezer in staat stellen om in het tweede hoofdstuk mee te 

onderzoeken waar de problemen lagen, wat er van de geplande hervormingen in huis is 

gekomen en waar men nog mee bezig is. Het derde deel concludeert deze scriptie met een 

persoonlijke visie op de toekomst. Daarin zouden de lessen expliciet duidelijk moeten 

worden. 
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HOOFDSTUK 1 

Een overzicht van de belangrijkste schandalen 
 

 

 

 

 

 

 

“Doordeweeks kapitalisme: je verkoopt een koe, koopt van de opbrengst een stier en 

daarna breidt de kudde zich uit.  

 

Het durfkapitalisme volgens Enron: je verkoopt drie van de twee koeien aan je eigen 

beursgenoteerde bedrijf met kredietbrieven van een bank van je schoonbroer, ruilt de 

schuld van je bedrijf aan jezelf tegen alle vier koeien met een belastingaftrek voor vijf 

koeien. De melkrechten van deze zes koeien worden via een tussenpersoon overgedragen 

aan een brievenbusmaatschappij op de Kaaimaneilanden. De meerderheid van de 

aandeelhouders daar verkoopt de rechten op alle zeven koeien weer aan je eigen 

beursgenoteerde bedrijf. Het jaarverslag vermeldt acht koeien, met een optie op een of 

meer andere.” 

 
(De Standaard) 



 

 In dit eerste hoofdstuk wordt er een overzicht gegeven van de verschillende 

boekhoudkundige schandalen die de afgelopen jaren de financiële wereld geschokt 

hebben. Dit overzicht is belangrijk omdat het meer is dan een loutere opsomming. Het 

geeft de lezer immers ook een zeker inzicht in de oorzaken van en gelijkenissen tussen de 

verschillende debacles. 

 

Een eerste sectie geeft een overzicht van de verschillende problemen in de Verenigde 

Staten. De val van energie-handelaar Enron wordt uitvoerig besproken, en dit om 

verschillende redenen. Niet alleen was Enron de katalysator van een hele reeks 

schandalen – ‘Enronitis’ leek wel hét modewoord – het was misschien meteen ook het 

meest complexe en mede daardoor het meest tot de verbeelding sprekende schandaal. Het 

hele financiële systeem leek wel verrot en het vertrouwen van investeerders kreeg een 

ferme deuk. Na de oorzaken van de ineenstorting van Enron, volgt nog een korte 

bespreking van enkele andere Amerikaanse boekhoudkundige schandalen, zoals die bij 

telecombedrijven Worldcom en Global Crossing.  

Logischerwijs geeft de tweede sectie een Europees overzicht. Korte beschrijvingen geven 

de problemen weer bij bedrijven als het Nederlandse Ahold en het Italiaanse Parmalat. 

Ook het eigen Lernout & Hauspie en het Franse Vivendi Universal worden even onder de 

loep genomen.  

  

Met dit eerste hoofdstuk streef ik geen exhaustiviteit na – er zijn heel wat meer 

schandalen geweest sinds 2000. Eerder moet het in zijn geheel het basismateriaal en de 

nodige achtergrond vormen waarop ik in het tweede hoofdstuk kan terugkomen om de 

problematiek en hervormingen te bespreken.  

 

Belangrijk is ook om aan het begin van het hoofdstuk op te merken dat de verschillende 

cijfers of feiten die ik beschrijf al achterhaald kunnen zijn op het moment dat de lezer dit 

werk doorneemt. Dit eerste hoofdstuk is dan ook eerder een overzicht van de gegevens 

die bekend waren begin 2004. Toch zouden de onnauwkeurigheden beperkt moeten zijn 

en weinig invloed mogen hebben op het belang van dit overzicht. 
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1.1 Verenigde Staten 
 

 
1.1.1 Enron 

 
“I am incredibly nervous that we will implode in a wave of accounting scandals.” 

[Sherron Watkins in een ‘anonieme’ memo aan Kenneth Lay, 15 augustus 2001] 

 

Enron Corporation (“Enron”) werd in het midden van de jaren tachtig opgericht en 

vloeide voort uit een fusie van Houston Natural Gas en InterNorth. Op dat moment is 

Enron nog een relatief klein nutsbedrijf dat handelt in gas en olie. Opvallend is dat het al 

snel een grote schuldenlast heeft. Het bedrijft groeit onder de leiding van Kenneth Lay in 

de jaren ’90 echter uit tot een energiegigant met een omzet van iets meer dan 100 miljard 

USD in 20001. Hiermee bezette Enron de zevende plaats in de Fortune 500 – het 

zakenblad Fortune had eerder in 2000 Enron al voor de vijfde maal op rij uitgeroepen tot 

het meest innovatieve bedrijf in Amerika. 

Ironisch genoeg is het hetzelfde Fortune dat op 5 maart 2001 met het artikel ‘Is Enron 

overpriced?’ duidt op de complexiteit van Enrons financiële rapportering. Openlijk vraagt 

journaliste Bethany McLean zich af wat velen – ook mensen binnen Enron – al langer 

dachten: “How exactly does Enron make its money?” Ze wijst vooral op de veranderde 

aard van het bedrijf. In 1990 haalde Enron nog 80% van de omzet uit de gereguleerde 

gas-pijplijn-industrie, in 1995 kwam 95% van de omzet uit “wholesale energy operations 

and services”. Dit komt neer op het kopen en verkopen van gas en elektriciteit, of zelfs 

het verhandelen van breedbandcapaciteit. 

Na het artikel werden de beschuldigingen aan het adres van Enron weggelachen door de 

toplui in Houston. Er worden echter almaar meer vragen gesteld bij Enrons cijfers. Op 16 

oktober 2001 kondigt Enron (2001a) een eerste maal een buitengewone kost aan van 544 

miljoen USD, “related to losses associated with certain investments, (…) an early 

termination during the third quarter of certain structured finance arrangements with a 

previously disclosed entity.”2 Op 8 november stuurt Enron (2001b) een nieuw persbericht 

de wereld in, waarin volgende paragraaf: “… the restatement of its financial statements 
                                                 
1 Enrons omzet steeg van 31,26 miljard USD in 1998 tot 101,79 miljard USD in 2000. 
2 Het betrof hier de opdoeking van de LJM2-structuur (cfr. infra). 

Hoofdstuk 1 – Een overzicht van de belangrijkste schandalen 7 



 

for 1997 through 2000 and the first two quarters of 2001. As a result, financial 

statements for these periods and the audit reports relating to the year-end financial 

statements for 1997 through 2000 should not be relied upon.” Op 2 december vraagt 

Enron een zogeheten ‘Chapter 11’ aan waarmee het bescherming zoekt tegen zijn 

schuldeisers. 

 

Hoe is het op een zo korte tijd zo kunnen verlopen? Een kort overzicht zal meer inzicht 

geven in hoe Enron nu juist de buitenwereld misleidde. In de komende paragrafen 

worden de meest beruchte methodes besproken die Enron gebruikte in het opzetten van 

de fraude. Dit gaat van het eindeloos creëren van markten over het bedenkelijke gebruik 

van de zogeheten Special Purpose Entities tot het verkeerd boeken van inkomsten. Dit 

alles zou ook meteen duidelijk moeten maken waarom het bedrijf als een pudding in 

elkaar zakte eens het begon mis te lopen. 

 

1.1.1.1 Markten creëren 

 

Enron ontwikkelde zich door de jaren heen meer en meer tot een trading company. Voor 

Enron was het vooral belangrijk markten te creëren – markten die ze vervolgens volledig 

konden beheersen.  

De oprichting van de ‘Gas Bank’ in 1989 was het startschot van de omschakeling van 

Enron van een doordeweeks nutsbedrijf tot een handelaar in contracten. De ‘Gas Bank’ – 

een idee van Jeffrey Skilling, de latere CEO, maar toen nog werkend bij 

consultancykantoor McKinsey – zorgde ervoor dat Enron langetermijncontracten kon 

bedingen met vaste gasprijzen. Enrons klanten konden op voorhand gas kopen tegen een 

vaste prijs – of hier een optie op nemen. Enron kocht de gas zelf bij leveranciers tegen de 

marktprijs, of wederom tegen een vaste prijs op lange termijn. Eigenlijk kon Enron dus 

prijsstabiliteit bieden door het gebruik van een financieel instrument, namelijk ‘swaps’. 

Als tussenpersoon tussen producent en consument, kon Enron heel wat winst maken. Er 

zaten echter ook heel wat risico’s verbonden aan de langetermijncontracten met de 

bijhorende prijsstabiliteit. Om deze risico’s te controleren en te beheersen, introduceerde 
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Enron nog een instrument uit de financiële wereld, namelijk een risico-management-

systeem. Deze divisie zou Enron Risk Management Services gaan heten. 

Om deze langetermijncontracten te waarderen, gaf Enron de voorkeur aan de mark-to-

market3 benadering, ook al iets uit de beleggingswereld. Enrons probleem was dat er geen 

echt referentiepunt was voor de contracten. Enron zocht en vond een alternatief in het 

mark-to-model dat de contracten waardeerde volgens een computermodel. Het gebruik 

van het mark-to-market (of -model) systeem, creëerde een gevaar waaraan heel wat hedge 

funds tenonder zijn gegaan4. Wanneer een klein hedge fund een nieuwe en winstgevende 

strategie ontdekt, zullen er anderen volgen. Om de hoge rendementen te kunnen blijven 

voortbrengen, neemt het fonds enorme risico’s tot op het punt dat een kleine misstap 

fataal kan zijn. 

Na de zogenaamde gasbank, volgden vele andere markten. Enron creëerde markten en 

probeerde die te beheersen. De rol van opties is hier heel belangrijk. De 

langetermijncontracten zoals die met de gasbank werden afgesloten, bevatten opties zodat 

er toch nog een vorm van flexibiliteit was. Deze opties waren moeilijk te waarderen in de 

eerste jaren dat de markt bestond. Wanneer zowel producenten als klanten uitgedokterd 

hadden hoe de markt juist werkte, trachtten ze betere contracten te onderhandelen, wat 

Enrons winsten drukte. Bovendien werd Enrons voorbeeld in de gasmarkt gekopieerd 

door andere bedrijven. Daarom creëerde Enron andere markten, eerst in elektriciteit, 

daarna ook in vervuilingsrechten, metaal, papier, chemicaliën, etc. Met de opkomst van 

het Internet in de jaren ’90, kon Enron niet achterblijven. Daarom startte het een markt op 

voor breedbandcapaciteit. 

In november 1999 werd EnronOnline opgericht. Hierop konden zowel kopers als 

verkopers terecht voor het verhandelen van allerlei energie-gerelateerde producten, 

gaande van ‘German Power’ over ‘Belgian Natural Gas’ tot ‘Pipeline Capacity’. 

EnronOnline groeide snel en in juli 2001 waren er ongeveer 5000 transacties per dag voor 

een waarde van ongeveer 3 miljard dollar. 
                                                 
3 Aandelen – of hier contracten – worden gewaardeerd aan de marktwaarde van het moment. Als een 
aandeel dus stijgt, kan de stijging in de winst ingeschreven worden, zonder dat het aandeel daarvoor 
verkocht moet worden. 
4 Een voorbeeld hiervan is het Long-Term Capital Management dat enorme schulden opbouwde en op 
prijsstijgingen gokte in obligaties met een groot kredietrisico en in aandelen uit de opkomende economieën. 
Toen in 1998 de Aziatische financiële crisis startte en even later Rusland een voorziene afbetaling op de 
nationale schuld niet nakwam, verloor het LTCM twee keer.  
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Op zich is het eindeloos creëren van markten niets frauduleus. Het is hier wel belangrijk 

omdat het de hoeksteen vormde van Enrons strategie. Enron creëerde met deze manier 

van werken erg hoge verwachtingen. Investeerders vertrouwden het bedrijf en rekenden 

op grote winsten. Deze verwachtingen werden ingevuld door het creëren van steeds weer 

nieuwe markten. Tegelijk kan deze eindeloze marktcreatie ook tonen waarom de fraude 

zolang onopgemerkt bleef: de complexiteit ervan is gewoonweg te groot voor de modale 

investeerder en zelfs voor veel specialisten. Zoals de volgende paragraaf zal aantonen, 

was het management van Enron ook bij het opzetten van financiële transacties sterk in het 

creëren van complexe deals. 

 

1.1.1.2 De rol van de Special Purpose Entities (SPE’s) 

 

Enron sponsorde honderden, misschien zelfs duizenden Special Purpose Entities (SPE’s) 

waar het (winstgevende) contracten mee afsluitte. SPE’s kunnen gedefinieerd worden als 

“entiteiten gecreërd voor een beperkt doel, met een beperkte levensduur en beperkte 

activiteiten, en opgericht om één enkel bedrijf te dienen” (Hartgraves en Benston, 2002). 

Onder de US GAAP regels moeten deze SPE’s niet geconsolideerd worden zolang een 

onafhankelijke, derde partij voor minstens 3% van het balanstotaal investeerde in de 

SPE5. Deze SPE’s worden wel meer gebruikt, maar zowel de mate waarin als de manier 

waarop dit gebeurde bij Enron is uitzonderlijk. Enron gebruikte de SPE’s immers niet 

alleen om de inkomsten in belastingparadijzen als de Kaaimaneilanden te laten 

binnenstromen, maar ook om schulden of verlieslatende activa van de eigen balans te 

schuiven. Het zogenaamde Powers Report6 maakt melding van een viertal 

hoofdbezigheden: (1) synthetische lease-operaties waarbij een actief verkocht wordt aan 

een SPE om het vervolgens terug te leasen; (2) verkopen van financiële activa aan SPE’s; 

                                                 
5 Eigenlijk zijn er twee voorwaarden: 

(1) “an owner independent of the company must make a substantive equity investment of at least 3% 
of the SPE’s assets, and that 3% must remain at risk throughout the transaction” 

(2) “the independent owner must exercise control of the SPE” 
[Powers report, blz. 5] 
6 De informatie die hierover beschikbaar is, komt vooral uit het zogenaamde Powers-rapport, opgesteld 
door een speciaal onderzoekscomité van de bestuursraad van Enron. Dit rapport – ingediend op 1 februari 
2002 door William Powers Jr. – bespreekt tot in detail de belangrijkste door CFO Fastow opgezette 
structuren. 
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(3) verkopen van (opties op) Enron-aandelen aan hedgende SPE’s; (4) transfereren van 

andere activa. Bovendien waren de zogenaamde onafhankelijke investeerders helemaal 

geen onbekenden. Ten slotte bestonden de activa van deze SPE’s voornamelijk uit Enron-

aandelen wat ervoor zorgde dat een daling in de waarde van het eigen aandeel Enron 

verplichtte meer aandelen te stoppen in de SPE’s. Dit maakte de situatie uiteindelijk 

onhoudbaar eens de Enron-aandelen begonnen te dalen. Er waren in sommige van de 

overeenkomsten immers trigger points ingebouwd die Enron verplichten meer aandelen 

te injecteren als de koers ervan onder bepaalde drempels zakte. Dit bracht een enorm 

risico met zich mee en versterkte nog de aandacht van het management voor de 

aandelenkoers. Of zoals een bankier van Credit Suisse First Boston zei over een van de 

partnerships: “If this thing hits $20, you better run to the hills.” (‘Enron’s alchemy turns 

to lead for bankers’, 2002) 

Bovendien is het zo dat hiaten in de boekhoudkundige structuur van de SPE’s ervoor 

zorgde dat ze eigenlijk wel geconsolideerd moesten worden, hoewel ze net ontworpen 

waren om de eigen balans op te kuisen. Zo was aan de zogenaamde 3%-regel niet steeds 

voldaan. Uiteindelijk zouden deze onvolkomenheden leiden tot een herziening door 

Enron van de eigen resultaten van 1997 tot 2001.  

Drie van de bekendste SPE’s worden hier kort besproken, namelijk de eerste belangrijke 

SPE’s, namelijk Chewco en de twee LJM7-constructies uitgetekend door toenmalig CFO 

Andrew Fastow.  

 

 Chewco en JEDI 

In 1993 richtten Enron en het pensioensysteem van California, CalPERS, samen de joint 

venture JEDI op. Deze zou investeren in energie-gerelateerde projecten. In 1997 wou 

Enron samen met CalPERS het grotere JEDI II oprichten. Omdat Enron verwachtte dat 

CalPERS niet tegelijk in JEDI en JEDI II zou investeren, stelde het voor om CalPERS’ 

helft in JEDI uit te kopen. Enron wou JEDI echter niet consolideren en daarom werd de 

SPE Chewco Investments (“Chewco”) opgericht. Chewco zou dan een schakel zijn tussen 

Enron en JEDI, zodat Enron JEDI niet moest inschrijven in de boeken. 

                                                 
7 Fastow noemde de SPE’s LJM naar zijn vrouw Lea en zijn twee kinderen. 
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Chewco zou oorspronkelijk gefinancierd worden door: (1) een lening bij Barclay’s Bank 

van 240 miljoen dollar, gegarandeerd door Enron; (2) een voorschot van JEDI van 132 

miljoen en (3) 11,5 miljoen in kapitaal (ongeveer 3% van het balanstotaal) van Chewco’s 

partners. Omdat er geen onafhankelijke investeerders gevonden werden door Andrew 

Fastow en bondgenoot Michael Kopper, kwamen Enron en Barclays Bank overeen dat 

die laatste zogenaamde “equity loans”8 zou uitschrijven aan Big River Funding (Limited 

Partner in Chewco) en aan Little River Funding (enige partner van Big River). Barclays 

eiste wel 6.6 miljoen in cash op reserverekeningen. Omdat deze 6,6 miljoen bij Chewco 

werden gehaald (na een lening van JEDI), werd de vooropgezette 3% aan externe 

investeringen niet gehaald. Zelfs als het geld van Barclays als equity gezien kon worden, 

was het niet voor de volle 3% risicovol door de zogenaamde “cash collateral”. (Zie 

Figuur 1 voor een schematische voorstelling.) 

Andersen controleerde de hele operatie en concludeerde verkeerdelijk dat de 3% gehaald 

werd. Het auditbureau verklaarde later dat het niet op de hoogte was van de cash-stroom 

van Chewco naar Barclays.  

Door de opgezette structuur kwamen de schulden van JEDI niet op Enrons balans en kon 

Enron winstgevende transacties sluiten met JEDI. 

                                                 
8 Deze praktijk zorgt ervoor dat Barclays de voorschotten als leningen kon beschouwen, terwijl zowel 
Enron als Chewco ze (voor boekhoudredenen) als kapitaal konden boeken. 
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Figuur 1: schematische voorstelling Chewco (bron: Powers report, blz. 51) 

 

$3
83

M
$240M
Loan

$331K

SONR #1
LLC

SONR #1
L.P.

Big River
Funding LLC

Littlle River
Funding LLC

SONR #2
LLC

Michael Kopper

Michael Kopper (96.5%)
William Dobson (2.5%)

Barclays

Barclays

William Dobson
(replaced

Michael Kopper)

Big River
and

Little River
Reserve

Accounts

Sole
Member

Sole
Member

Note

$11.1M

Note

LP

$114K

Barclays

Chewco
Investments L.P.Enron

JEDI
Limited

Partnership

GP
$115K

LP
$11.4MM

$6.6M

Note

Deb
t G

ua
ra

nt
ee

Guarantee
Fee

General

Partner

Lim
ite

d
Par

tn
er

$1
32

M
M

 A
dv

an
ce

N
ot

e

$10K

$1K

Sole
Member

Sole
Member

GP

$341K

 

 LJM1 (LJM Cayman, L.P.) 

In juni 1999 werd de eerste LJM opgericht die als hoofddoel had Enrons positie in 

Rhytms NetConnections aandelen te hedgen. LJM1 schreef de hedge eigenlijk uit door 

middel van een SPE die door LJM1 werd opgericht, namelijk LJM Swap Sub. LJM Swap 

Sub activa werd gefinancierd door LJM1 met 3,75 miljoen in cash en voor 80 miljoen in 

Enron-aandelen. In ruil gaf het aan Enron een put-optie op Rhytms-aandelen ter waarde 

van 104 miljoen dollar. Hierdoor kon de daling in de koers van Rhytms gecompenseerd 

worden door winst door de put-optie. Aangezien 104 miljoen meer was dan de waarde 

van de activa, had Swap Sub van in het begin een negatief eigen vermogen. Zodoende 

kon het niet voldoen aan de 3%-regel voor niet-consolidatie. Auditor Andersen gaf pas in 

2001 toe een fout gemaakt te hebben door die consolidatie wel toe te laten. 
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Figuur 2: schematische voorstelling LJM 1 (bron: Powers report, blz. 70) 
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 LJM2 (LJM2 Co-Investment, L.P.) en de Raptors 

Dezelfde principes werden op grotere schaal toegepast in de deal van LJM2 met vier 

SPE’s met de namen Raptor I-IV. Deze SPE’s verkochten aan Enron put-opties op 

verschillende investeringen. Zo moest Enron geen verliezen boeken wanneer deze 

investeringen in waarde daalden, want deze verliezen werden gecompenseerd door de 

put-opties. De activa van deze SPE’s – die Enron moesten betalen voor de verliezen op 

de investeringen – waren echter voornamelijke Enron-aandelen. Enron schoof dus 

eigenlijk risico af op zichzelf. Of, zoals het Powers Report het stelt, “In effect, Enron was 

hedging risk with itself”. Onderstaande figuur geeft als voorbeeld schematisch de 

structuur van Raptor I – ook wel Talon genoemd – weer. 
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Figuur 3: schematische voorstelling LJM2 en Raptor I (Talon)  

(bron: Powers report, blz. 101) 
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Toen eind 2000 en begin 2001 de waarde van de investeringen begon te dalen, groeiden 

de verplichtingen van de Raptors ten opzichte van Enron. De activa van die Raptors, de 

Enron-aandelen dus, begonnen echter ook te dalen in waarde. Begin 2001 werden deze 

Raptors dan geherstructureerd, maar in het derde kwartaal – toen zowel Enrons aandelen 

als de investeringen bleven dalen in waarde – kon Enron niet anders dan de Raptors 

opdoeken wat leidde tot de bovenvermelde buitengewone kost van 544 miljoen dollar. 

Daarenboven moesten de vroegere resultatenrekeningen aangepast worden en moesten de 

resultaten van de Raptors geconsolideerd worden. Dit leidde tot een daling van de 

winstcijfers van iets meer dan 1 miljard dollar over 5 kwartalen (zie Figuur 4). 
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Figuur 4: financiële impact van de Raptors (bron: Powers report, blz. 133) 

 Het effect van de Raptors op Enrons winstcijfers (in miljoenen dollar) 
Kwartaal Gerapporteerde winst 

(Raptors als SPE’s) 
Winst na consolidatie 

(Raptors geconsolideerd) 
Daling in winst 

Q3 2000 364 295 69 
Q4 2000 286 (176) 462 
Q1 2001 536 281 255 
Q2 2001 530 490 40 
Q3 2001 (210) (461) 251 
Totaal 1506 429 1077 

 

 

1.1.1.3 Opblazen van inkomsten 

 

Enron heeft meer dan eens de eigen inkomsten te hoog ingeschat. Een van de methodes 

om investeerders te misleiden was het boeken van toekomstige als huidige inkomsten. 

Helemaal rooskleurig wordt het als de bijhorende toekomstige kosten niet meteen 

geboekt worden. Een voorbeeld is de verkoop van een ‘forward gas commodity contract’ 

aan Mahonia Ltd, een dochterbedrijf van Channel Islands. Enron kocht meteen een 

gelijkaardig contract aan van een ander dochterbedrijf van Channel Islands en boekte 

vervolgens wel de (verdisconteerde) opbrengsten uit het eerste, maar niet de kosten uit 

het tweede contract (Benston en Hartgraves, 2002). 

Dit zogenaamde upfront boeken van inkomsten kwam wel meer voor en werd soms heel 

agressief gebruikt. Zo sloot Enron in februari 2001 een contract met Quaker Oats. Enkele 

inventieve – maar niet noodzakelijk illegale – boekhoudtrucs zorgden ervoor dat Enron 

tientallen miljoenen dollars als winst kon boeken. Zo voorzag Enron een winst van 36,8 

miljoen dollar over de tienjarige periode van het contract en schreef daarvan 23,4 miljoen 

meteen in de boeken, dit nog voor maar één operatie uitgevoerd te hebben (‘Enron: 

virtual company, virtual profits’, 2002). Dergelijke boekingen zijn echter enkel 

aanvaardbaar voor goederen (‘commodities’) en niet voor diensten, omdat voor die 

laatste geen forward markt bestaat. Het probleem voor Enron was echter dat het grootste 

deel van de overeenkomst net betrekking had op diensten. Daarom deed het bedrijf 

beroep op een methode die men revenue allocation noemt. Hierbij werden diensten 

geherdefinieerd als goederen, waardoor Enron de opbrengsten wel degelijk op voorhand 
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mocht boeken. De waarde van de opbrengsten reflecteerden dan Enrons perceptie van de 

marktwaarde van de contracten (de mark-to-market-waarde). 

 

1.1.1.4 Boekingen net voor het einde van het kwartaal  

 

Enron sloot nogal wat deals af vlak voordat het (rapporterings)kwartaal afliep. In het 

aansluitende kwartaal werden deze deals met de nevenbedrijfjes dan ongedaan gemaakt. 

De resultaatsgeoriënteerde boekhouding – de nooit stoppende behoefte to beat the street9 

– is dikwijls een van de hoofdoorzaken van financiële fraude. Bedrijven willen de 

winstverwachtingen soms koste wat het kost waarmaken, desnoods op een frauduleuze 

wijze. 

 

1.1.1.5 Het gebruik van afgeleide financiële instrumenten 

 

‘Derivatives’ zijn complexe financiële instrumenten waarvan de waarde afhangt van één 

of meer onderliggende variabelen, zoals de prijs van een aandeel of de prijs van gas. 

Dergelijke afgeleide instrumenten kunnen zowel op gereguleerde markten verhandeld 

worden als op minder strak georganiseerde over-the-counter-markten.  

Enron is meer dan eens vergeleken met het Long Term Capital Management (LTCM), het 

hedge fonds dat ten onder ging aan grote verliezen op de afgeleide producten waarin het 

handelde. Er zijn immers verschillende overeenkomsten tussen het gebruik (en misbruik) 

van derivatieven door het LTCM en door Enron. Frank Partnoy, die het gebruik van deze 

afgeleide financiële instrumenten bij Enron bestudeerde, stelt echter (US Senate, 2002a): 

“Enron doet het LTCM op een limonadekraampje lijken”. Zowel de reikwijdte van de 

problemen als de gevolgen voor investeerders en werknemers waren immers een stuk 

groter bij het Enron-debacle. 

Enron gebruikte de afgeleide producten zowel in contracten met zijn SPE’s als in 

constructies binnen het bedrijf zelf. Partnoy somt in zijn rapport (US Senate, 2002a) voor 

de Amerikaanse Senaat de verschillende doeleinden op waarvoor ze gebruikt worden... 

                                                 
9 Meer uitleg hierover volgt later in het deel over de analisten. 
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In de contracten met de Special Purpose Entities werden ze op drie verschillende 

manieren aangewend om de financiële resultaten te manipuleren:  

- het verbergen van verliezen op technologieaandelen als Rhytms Net 

Communications (cfr. supra);  

- het wegsteken van schulden aangewend om nieuwe niet-winstgevende 

activiteiten te financieren;  

- het opblazen van de waarde van andere weinig performante afdelingen 

door het aan SPE’s verkopen van een klein deel van de activa aan een 

overdreven prijs en het herwaarderen van de overblijvende activa. 

Door deze verschillende inventieve boekhoudkundige transacties werden verliezen 

verborgen gehouden voor investeerders – of alleszins zo goed mogelijk verstopt in de 

jaarrekening door ze samen te vatten in één zin in een voetnoot. Toch zouden 

verschillende financiële instellingen, zoals auditor Andersen, banken, analisten en 

advocatenkantoren, op de hoogte moeten zijn geweest van de constructies. Zij lieten het 

echter – bewust of onbewust – na de investeerders op de hoogte te brengen van het feit 

dat Enrons aandelenkoers geen juiste waardering was. Later heeft dit heel wat 

discussiestof en hervormingen opgeleverd, waarop ik in Hoofdstuk 2 terugkom. 

Ook binnen de onderneming zelf gebruikte Enron afgeleide producten om zijn activiteiten 

minder volatiel en meer winstgevend voor te stellen. Hier somt Partnoy twee aangewende 

methodes op:  

- het gebruik van prudency reserves om de volatiliteit (en dus het risico) 

van de handelsactiviteiten lager te laten lijken;  

- het verkeerd schatten van forward curves om winsten kunstmatig op te 

drijven.  

Ook hier hebben de auditor, de analisten en de rating-agentschappen duidelijk hun taak 

niet voldoende uitgevoerd. Arthur Andersen was immers als auditor niet alleen 

verantwoordelijk voor de verificatie van de financiële statements, maar ook voor een 

controle van Enrons interne controlesystemen, waarderingsregels, forward curves, etc. 

Analisten en ratingagentschappen hebben ook aan hun taak verzaakt. Investeerders 

rekenen immers op deze instellingen om de gedetailleerde voetnoten uit jaarrapporten op 

adequate wijze te interpreteren, wat duidelijk niet gebeurd is. Uit een herwerking van de 
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(niet-gecorrigeerde) jaarrekeningen van 1998 tot 2000 kunnen we immers opmaken dat 

Enron zo goed als geen winst maakt op de niet-afgeleide producten (zie Figuur 5). 

Figuur 5: opsplitsing winst Enron (bron: US Senate, 2002a) 

Herwerkte resultatenrekening Enron 2000 (in miljoenen dollar) 
 2000 1999 1998 
‘Niet-afgeleide’ opbrengsten 93 557 34 774 27 215 
‘Niet-afgeleide’ kosten 94 517 34 761 26 381 
‘Niet-afgeleide’ brutomarge (960) 13 834 
    
Winst (verlies) uit afgeleide 
producten 

7 232 5 338 4 045 

    
Andere kosten (4 319) (4 549) (3 501) 
    
Operationeel resultaat 1 953 802 1 378 

 

De winsten die Enron haalde uit de afgeleide financiële producten waren dus niet te 

verwaarlozen. Om ze in perspectief te zetten, wijst Partnoy erop dat de 16 miljard dollar 

die Enron won uit haar handelsactiviteiten over deze drie jaren ongeveer gelijk zijn aan 

de jaarlijkse netto-inkomsten uit alle trading-activiteiten van Goldman Sachs. 

 
1.1.2 Worldcom 

 

Worldcom ontstond in 1995 uit het in 1983 opgerichte LDDS (Long-Distance Discount 

Service). Het bedrijf groeit snel uit tot een reus in de telecommunicatiesector, onder meer 

door de overname in 1998 van MCI Communications. De problemen starten op 11 maart 

2002 wanneer Worldcom een verzoek krijgt van de Amerikaanse beurswaakhond, de 

Securities & Exchange Commission (SEC), om meer informatie over verschillende van 

zijn boekhoudprocedures. In april en mei van hetzelfde jaar degraderen Standard & 

Poor’s en Moody’s de obligaties van Worldcom tot junk status. Worldcom maakt 

vervolgens in juni bekend dat het verkeerdelijk 3,8 miljard dollar aan gewone kosten als 

kapitaaluitgaven heeft geboekt. Door de leasingkosten op het gebruik van de netwerken 

van concurrenten zo in de boeken te schrijven konden ze gespreid worden over meerdere 

jaren. Een onderzoek naar vroegere boekjaren leidt tot de ontdekking van nog meer 

creatieve of eerder frauduleuze boekhoudpraktijken.  

In juli 2002 vraagt Worldcom gerechtelijke bescherming (bankruptcy protection) aan – 

met 107 miljard dollar wordt het meteen het grootste ‘faillissement’ uit de geschiedenis 
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van de Verenigde Staten. Amper een maand later ontdekken interne auditors een 

additionele 3,8 miljard dollar aan verkeerd geboekte kosten. Nog later zou de klacht van 

de SEC spreken over meer dan 9 miljard dollar.  

In maart 2003 verricht Worldcom een eenmalige afschrijving van 79,8 miljard USD op 

zijn activa. Hierin zit onder meer 45 miljard aan goodwill als gevolg van verschillende 

overnames tijdens de jaren ’90. Worldcom probeert momenteel een doorstart te nemen 

door middel van MCI, het voormalige dochterbedrijf.  

 

1.1.3 Tyco 

 

Tyco haalde vooral het nieuws door de exuberante feestjes die CEO Kozlowski en CFO 

Swartz organiseerden met geld van het bedrijf. Ze worden ervan beschuldigd samen 

ongeveer 170 miljoen dollar bedrijfscash uitgegeven te hebben aan luxe-artikelen10 voor 

privé-gebruik en daarnaast nog eens zo’n 430 miljoen ‘gestolen’ te hebben door aandelen 

te verkopen aan artificieel hoge prijzen. 

Het bedrijf heeft echter ook ‘echte’ boekhoudkundige problemen gekend. Eind jaren ’90 

nam Tyco immers ongeveer zevenhonderd bedrijfjes over en dit ging gepaard met een 

eerder agressieve boekhouding waarbij de overnames niet apart werden aangegeven. 

Overschakelen op een realistischere, meer conservatieve boekhouding kostte de firma 

ongeveer 1,6 miljard dollar.  

 

1.1.4 Global Crossing 

 

Bij Global Crossing kwamen de problemen pas naar boven nadat het Chapter 11 was 

aangevraagd. Oorspronkelijk leek het telecom-bedrijf een slachtoffer van de 

overoptimistische new economy, maar later werd duidelijk dat de omzetcijfers opgeblazen 

waren en dat financiële problemen te lang weggestoken werden.  

Global Crossing had in 3 jaar tijd zo’n 12 miljard dollar in schulden opgebouwd. 

Wanneer de telecom-zeepbel begon te barsten, begonnen bedrijven als Global Crossing 

                                                 
10 Het douchegordijn van 6000 USD is nu al legendarisch. Daarnaast vallen ook onder meer een 
decoratierekening van 18 miljoen USD en 11 miljoen aan kunst en meubelen op. 
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en Enron capaciteiten te verhandelen op elkaars netwerken. Hierdoor konden artificiële 

opbrengsten geboekt worden, hoewel het meestal om swaps van gelijke waarde ging. 

Opvallend is dat ook Global Crossing Arthur Andersen als huisauditor had.  

Behalve de opgeblazen winstcijfers komt de voormalige directie ook onder vuur te liggen 

wanneer blijkt dat het management voor bijna een half miljard dollar aan insider trading 

heeft gedaan. 

 

1.1.5 Adelphia Communications 

 

In april 2002 startte de SEC een onderzoek naar de boeken van Adelphia 

Communications nadat bekend raakte dat het bedrijf voor 2,3 miljard dollar aan schulden 

uit de boeken hield. Net als andere in diskrediet gebrachte bedrijven als Global Crossing 

en Worldcom was Adelphia een telecombedrijf. Later raakte bekend dat Adelphia 

leningen uitschreef aan de familie Rigas – die tegelijk meerderheidsaandeelhouder en 

managers waren – en dit zonder goedkeuring van de raad van bestuur en zonder publieke 

bekendmaking. De familie gebruikte het geld voor privé-uitgaven en -investeringen. In 

juni 2002 vraagt het bedrijf een ‘Chapter 11’ aan. 

Ook hier komt de auditor – in dit geval Deloitte & Touche – onder vuur te liggen, onder 

meer omdat verschillende aandeelhouders vermoeden dat het auditkantoor weet moet 

gehad hebben van de deals tussen het bedrijf en de familie. 

 

1.1.6 Anderen 

 

Naast de hierboven vermelde schandalen, waren er nog enkele andere ophefmakende 

gevallen. Zo kwam in april 2002 kopieermachinefabrikant Xerox naar buiten met het 

bericht dat de omzet met drie miljard en de winst met anderhalf miljard dollar was 

opgeblazen om aan de verwachtingen van de markt te kunnen voldoen. De SEC legde het 

bedrijf een recordboete op van 10 miljoen dollar. In juni 2002 komt uit dat het bedrijf nog 

eens ongeveer twee miljard dollar te veel omzet heeft geboekt. De te hoge omzetcijfers 

werden geboekt op lease-contracten, waarvan de financieringskost verkeerd zou 
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ingeschat zijn. KPMG verdedigt onmiddellijk de boekingswijze van de inkomsten, maar 

wordt eind januari 2003 toch in beschuldiging gesteld door de SEC. 

Op 22 september 2002 kondigde Qwest Communications aan dat het voor de boekjaren 

2000 en 2001 voor 950 miljoen dollar aan inkomsten moet corrigeren. Net als bij Global 

Crossing, deed het bedrijf immers mee aan het swappen van rechten op 

netwerkcapaciteit. In principe kan dit nuttig zijn voor telecombedrijven omdat het de 

kosten drukt en leidt tot een hogere efficiëntie. De problemen doken echter op wanneer 

de swaps werden gebruikt met als enige doel het kunstmatig opdrijven van de omzet- en 

winstcijfers. De opbrengsten werden immers rechtstreeks in de boeken geschreven, 

terwijl de kosten voor het aankopen van capaciteit geboekt werden als kapitaaluitgaven 

en dus afgeschreven konden worden over meerdere jaren. 

Een andere vorm van fraude vond plaats bij medicijnenproducent ImClone Systems. Eind 

december 2001 moest de Amerikaanse Food and Drug Administration beslissen of het al 

dan niet een licentie ging verstrekken voor een van de producten van ImClone, namelijk 

Erbitux. Twee dagen voor de beslissing bekend gemaakt werd, kwam CEO Samuel 

Waksal te weten dat de aanvraag waarschijnlijk geweigerd ging worden. Omdat hij zich 

bewust was van het te verwachten effect op de beurskoers, verspreidde Waksal het 

nieuws aan zijn familie en vrienden. Deze verkochten voor meer dan tien miljoen dollar 

aan aandelen in de uren die volgden.  
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1.2 Europa 
 

 

1.2.1 Lernout & Hauspie 

 

De ondergang van Lernout & Hauspie (L&H), het spraaktechnologiebedrijf uit West-

Vlaanderen dateert nog van voor die van Enron, maar de twee schandalen zullen later in 

de Vlaamse pers wel met elkaar vergeleken worden11. 

Het bedrijf werd in 1987 opgericht als Lernout & Hauspie Speech Products en 

specialiseert zich in het ontwikkelen van software voor spraakherkenning en –

compressie. De stichters worden geroemd om hun durf en hun ondernemerschap en L&H 

groeit uit tot een modelvoorbeeld voor de Vlaamse ‘kenniseconomie’. In 1995 krijgt het 

als eerste Belgische onderneming een plaatsje op de Amerikaanse technologiebeurs 

Nasdaq. Dit is het startsein van een hoge vlucht – gekenmerkt door een beetje winst, maar 

vooral door veel allianties (zoals bijvoorbeeld met Intel en Microsoft) en heel wat 

overnames. In 1996 wordt vertaalbureau Mendez en in 1998 wordt het Amerikaanse 

Dictation Consortium overgenomen. Een jaar later volgen heel wat overnames van 

vertaalbureau’s uit de Amerikaanse medische sector. In 2000 koopt L&H eerst 

Dictaphone op – waardoor de omvang zowat verdubbelt – en amper 20 dagen later 

Dragon, een van L&H’s grootste concurrenten. In die periode bereikt het aandeel van de 

Ieperse onderneming ook haar piekkoers. 

In augustus 2000 kopt de gezaghebbende Wall Street Journal echter dat L&H’s 

omzetcijfers in Korea valselijk opgeklopt zijn en dat heel wat ‘klanten’ die op de 

klantenlijst staan eigenlijk geen klanten zijn. In september kondigt de SEC een onderzoek 

aan naar de Koreaanse omzetcijfers van L&H. Amper een dag na deze aankondiging 

plaatst de Wall Street Journal alweer een belastend artikel, nu over de zogeheten 

‘Signaporaanse route’ van L&H. Het ging om zogeheten postbusfirma’s die 

verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van de omzet van L&H, maar tegelijk 

mee-opgericht of gesubsidieerd zijn door L&H of door het aanverwante Flanders 

Language Valley Fund. Later zal blijken dat het opzetten van nevenstructuren – voor het 

                                                 
11 Zie onder meer ‘De kunst van het boekhouden volgens Enron en Lernout & Hauspie’ uit De Standaard 
van 5 februari 2002. 
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afschuiven van schulden en het creëren van inkomsten – een gangbare techniek was. 

Vooral de zogeheten Language Development Companies (LDC’s) zullen onder vuur 

komen te liggen. 

Eind 2000 wordt het aandeel geschorst, vraagt het bedrijf een gerechtelijk akkoord aan in 

de VS en in Europa en stappen de toplui op. Dit is het begin van het faillissement van 

L&H, maar ook van het naar boven komen van de waarheid over de Ieperse zeepbel. Net 

als bij de later beruchte Amerikaanse telecombedrijven bleek L&H verdacht veel 

inkomsten einde kwartaal te boeken, inkomsten uit licentie-overeenkomsten upfront te 

boeken en een zeer hechte relatie te hebben met een auditbureau (KPMG) en een 

advocatenkantoor (Loeff Claeys Verbeke). Vooral de rol van de auditor is veelbesproken. 

Niet alleen gingen enkele vroegere medewerkers van KPMG later bij L&H werken, ook 

inde KPMG voor miljoenen aan adviesinkomsten. Het auditbureau zal later argumenteren 

dat het vooral zelf een rad voor de ogen werd gedraaid. 

In oktober 2001 wordt L&H failliet verklaard in Ieper. Een jaar later volgt een vonnis 

tegen huiscontroleur KPMG waarin gesteld wordt dat de auditor al in 1999 wist dat L&H 

een linke boekhouding had. Uit interne mails van KPMG blijkt ook dat één van de LDC’s 

zelfs geweigerd had te bevestigen dat het onafhankelijk stond van L&H en dat KPMG 

Korea ernstig twijfelde over de echtheid van de inkomsten in Korea. In 2000 bleven de 

vraagtekens groeien, maar toch leverde KPMG telkens zijn goedkeuring van de boeken, 

zonder opmerkingen. Een eerste vonnis in de zaak was niet mals voor KPMG (‘KPMG 

handelde roekeloos’, 2002). 

 

1.2.2 Vivendi Universal 

 

Vivendi Universal is Europa’s grootste geïntegreerde media- en communicatiebedrijf en 

wordt gezien als een rivaal voor het Amerikaanse AOL Time Warner. Oorspronkelijk 

was Vivendi – net als Enron – een nutsbedrijf, maar na de komst van Jean-Marie Messier 

in 1996 diversifieerde het al gauw naar de telecommunicatie- en mediasector. Vivendi 

begon allerhande mediabedrijven op te kopen met als kroon op het werk de overname van 

Universal Studios en Universal Music Group in 2000. Na nog enkele overnames werd 

Vivendi Universal gecreëerd. In totaal hadden de overnames onder Messier een waarde 
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van ongeveer 70 miljard euro. Die overnames hadden de groep echter ook opgezadeld 

met een schuld van 19 miljard euro. 

In maart 2002 kondigde Vivendi Universal een nettoverlies aan voor boekjaar 2001 van 

13,6 miljard euro, vooral door afschrijvingen op goodwill op de vele overnames. 

Analisten begonnen vragen te stellen bij de leiderscapaciteiten van Messier en de logica 

van de overnamedrift van Vivendi. In juni werden ook vraagtekens gezet bij de financiële 

informatie die Vivendi vrijgeeft. Vooral het volledig in de ebitda integreren van de 

winstcijfers van Cegetel lijkt niet te verantwoorden, aangezien Vivendi slechts 44% van 

de aandelen van Cegetel bezit. Een herberekening door The Economist (‘Messier’s mess’, 

2002) komt dan uit op een schuld/ebitda-ratio van 5.1 – een enorm hoog cijfer in 

vergelijking met de 3.8 die Vivendi de investeerders voorspiegelt. Hiernaast blijken ook 

sommige van de activa kunstmatig hoog gewaardeerd te zijn. 

In juni 2002 stapt Messier op en wordt vervangen door Jean-René Fourtou. Deze probeert 

Vivendi Universal terug gezond te krijgen onder meer door een sterke schuldafbouw door 

het verkopen van activa. Eind 2002 kondigt de SEC een officieel onderzoek aan naar de 

boeken van Vivendi Universal. Vivendi haalt in maart 2003 nogmaals het nieuws door 

het grootste verlies uit de Franse bedrijfsgeschiedenis te boeken. Door verschillende 

uitzonderlijke afschrijvingen komt het nettoverlies over 2002 neer op maar liefst 23,3 

miljard euro12. Dit hopelijk eenmalige recordverlies kan wijzen op het nemen van een 

zogenaamd ‘big bath’13 door de nieuwe CEO, waarbij gehoopt wordt dat alle 

noodzakelijke herstructureringskosten in één keer geboekt kunnen worden. Zo hoopt men 

dat de beleggers het eenmalige verlies zullen aanvaarden en hun aandacht zullen 

verleggen naar de toekomstige (hogere) winstcijfers. 

 

                                                 
12 Vivendi Universal brak hiermee het amper twee dagen ‘oude’ record van France Telecom dat 20,7 
miljard euro verlies moest boeken. 
13 Voor de eerste belangrijke academische studie hierrond zie Moore (1973). 
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1.2.3 Ahold 

 

Royal Ahold, de derde grootste supermarkt ter wereld na Wal-Mart en Carrefour, schokte 

begin 2003 de Europese zakenwereld. Het schandaal werd al gauw Europa’s Enron 

genoemd14.  

De eerste twijfels ontstonden eind 2002 wanneer bleek dat Ahold zijn groei- en 

winstvooruitzichten helemaal niet zou halen. Toen al was er de vrees dat de keten 

misschien meer fundamentele boekhoudproblemen te verbergen had15. In februari 2003 

verklaarde de 115 jaar oude groep dat het in de twee jaren ervoor de winsten had 

overschat met zo’n 500 miljoen dollar. De fraude had plaatsgevonden bij de Amerikaanse 

dochteronderneming en distributeur US Foodservice die promotiekortingen fout geboekt 

zou hebben. Het zou kortingen die het kreeg van producenten te snel geboekt hebben en 

andere kortingen gewoon uitgevonden hebben. Ahold verloor meteen twee derde van zijn 

beurswaarde. In mei 2003 raakte bekend dat het de fraude nog verder opliep – het bedrijf 

had van april 2000 tot december 2002 880 miljoen dollar te veel winst geboekt. Later 

kwamen nog problemen bovendrijven bij een ander Amerikaans dochterbedrijf, namelijk 

Tops Market, en bij het Argentijse Disco 

Net zoals de eerder besproken Amerikaanse ‘voorbeelden’ Enron en Tyco was Ahold 

uitgegroeid van een eerder saai bedrijf tot een schijnbaar goed geoliede en snel groeiende 

overnamemachine. CEO Van der Hoeven had sinds 1993 een vijftigtal bedrijfjes 

overgenomen en maar liefst 23 kwartalen op rij een ‘double digit profit growth’ 

gerealiseerd. De hoge verwachtingen van de markt lijken ook hier hun invloed gehad te 

hebben. Zeker op het eind van de jaren ’90 werd groei bijna als normaal gezien en werd 

het noodzakelijk om de verwachtingen van de markt te kloppen, zelfs al zijn die 

verwachtingen niet steeds realistisch gegeven de groei van de markt en de situatie van het 

bedrijf in kwestie. In Hoofdstuk 2 wordt hier verder op ingegaan. 

                                                 
14 Zie onder meer ‘Europe’s Enron’ uit The Economist van 27 februari 2003 en ‘Ahold, het Europese 
Enron-schandaal’ uit De Standaard van 13 maart 2003. 
15 Zie onder meer ‘Double Dutch’ uit The Economist van 21 november 2002. 
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Verdere gelijkenissen met Enron zijn onder meer het uit de balans weren van schulden, 

de dubieuze rol van auditor Deloitte & Touche – dat Ahold gedurende vijftien jaar 

gecontroleerd heeft – en de vermoedens van handel met voorkennis16. 

Ahold werkt nu aan het herstel en lijkt te zullen overleven. Het heeft een nieuwe 

aandelenuitgave gepland om de hoge schulden af te lossen en probeert de verschillende 

activiteiten te integreren om zo te komen tot één transparante onderneming. Bovendien 

wil het voor het einde van 2005 op het vlak van kredietwaardigheid terug ‘investment 

grade’ zijn. Deze en andere doelstellingen zijn te lezen in het plan ‘The road to recovery’ 

dat eind 2003 werd voorgesteld. Investeerders houden het bedrijf nauwlettend in de 

gaten, maar schijnen het terug wat van hun vertrouwen te schenken. 

 

1.2.4 Parmalat 

 

Eind december 2003 kreeg ook Italië zijn boekhoudkundig schandaal, namelijk 

zuivelbedrijf Parmalat, ook hier met een bedenkelijke rol van de auditor. De zaak 

verschilt echter met vorige fraudegevallen in zijn eenvoud17. Het hele verhaal steunt op 

één enkele brief van de Bank of America waarin het bestaan van 4,9 miljard dollar aan 

deposito’s van Parmalats dochterbedrijf Bonlat wordt bevestigd. Parmalat gebruikte 

Bonlat om de hoge schuldgraad op de eigen balans te compenseren. Bonlats auditor was 

Grant Thornton, ironisch genoeg ook Parmalats auditor tot 199918. Deloitte vertrouwde 

dus blindelings de boeken van Bonlat om de cijfers van Parmalat goed te keuren. Eind 

2003 bleek echter dat de deposito’s gewoon niet bestonden en dat de Bank of America 

het document dus niet meer kon afleveren.  

Na de arrestatie van stichter Calisto Tanzi bleek ook dat er in de boeken voor minstens 8 

miljard euro valse activa en verborgen verliezen ingeschreven stonden. Ook de 

omzetcijfers zouden verkeerd geweest zijn. Door het niet-bestaan van de rekening in de 

                                                 
16 Hoewel niet officieel bevestigd, zijn er ernstige vermoedens van handel met voorkennis, onder meer 
omdat de beursautoriteiten pas werden ingelicht enkele dagen nadat er reeds een anonieme brief circuleerde 
binnen Ahold en bij een select aantal andere partijen waarin de grote lijnen van de problemen werden 
toegelicht. 
17 Of zoals geschreven werd in het artikel ‘Parma Splat’ in The Economist van 17 januari 2004: “What is 
the one line in an audited balance sheet that no one questions? Answer: the cash and other short-term 
assets line. And that is precisely where this fraud was directed.” 
18 In 1999 werd in Italië de verplichte auditor-rotatie ingevoerd. 
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Verenigde Staten en door de valse activa, was de nettoschuld van het bedrijf eigenlijk 

acht maal groter dan eerder geboekt. 

Ook de Italiaanse banken kwamen onder vuur te liggen na verklaringen dat ze al langer 

wisten van de problemen bij Parmalat, maar dat ze toch schuldpapieren bleven verkopen 

aan het Italiaanse publiek. 

 

1.2.5 Anderen 

 

Enkele weken na de problemen bij Parmalat, kwam het Zwitserse Adecco – de grootste 

uitzendgroep ter wereld – met het bericht dat het de publicatie van de jaarresultaten van 

2003 voor onbepaalde tijd moest uitstellen. Reden hiervoor waren “gebreken” in de 

boekhouding in Noord-Amerika. Hoezeer de financiële markten gevoelig zijn geworden 

voor fraudegevallen, bleek toen de koers van Adecco op de dag van het persbericht met 

35 procent zakte, hoewel toen nog niet duidelijk was hoe groot de omvang van de 

problemen was. Amper een week later lekt uit dat er van echte fraude geen sprake zou 

zijn en dat er maar voor veertig tot vijftig miljoen euro aan “fouten” in de boekhouding 

zouden staan, nog geen tien percent van de winst over 2003. Eind januari wordt officieel 

bekendgemaakt dat er geen grote onregelmatigheden gevonden zijn.  

Eind januari 2004 worden enkele voormalige toplui van de Zweedse verzekeraar Skandia 

gearresteerd, wanneer bekend raakt dat ze hun luxeappartementen hebben gerenoveerd 

met geld van het bedrijf. De renovatie stond in de boeken ingeschreven als die van het 

hoofdkwartier in Stockholm. Bovendien worden ze verdacht van het misbruiken van de 

bonuspakketten van het bedrijf.  

Een laatste schandaal dat hier aangehaald wordt, is dat bij Royal Dutch/Shell, een van ’s 

werelds grootste oliebedrijven. Begin januari 2004 verminderde Shell de ‘bewezen’ 

reserves aan gas en olie met één vijfde, wat gelijk staat aan 3,9 miljard vaten ruwe olie. 

Beleggers reageerden geschokt en de waardevermindering leidde kort daarna tot het 

ontslag van bestuursvoorzitter Sir Philip Watts. Die laatste kwam later nog meer onder 

vuur toen in Amerikaanse kranten memo’s uitlekten waaruit bleek dat Watts al sinds 

2002 weet had van de problemen met de oliereserves19. Eind maart 2004 schokte Shell 

                                                 
19 ‘Another Enron?’, The Economist, 13 maart 2004 
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opnieuw het vertrouwen van de beleggers door bekend te maken dat het voor een tweede 

keer de oliereserves naar beneden ging bijstellen. Bovendien stelde het olieconcern ook 

de publicatie van zijn jaarverslag uit tot eind mei en de algemene vergadering tot eind 

juni. De ontevredenheid bleef heersen bij aandeelhouders, ook al omdat er geruchten 

waren dat ook de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur, Jeroen van der Veer, al 

langer weet had van de te hoge waardering van de oliereserves. In april 2004 stapte ook 

de CFO van Shell op nadat de reserves voor een derde keer bijgesteld moesten worden. 

Ook bleek toen dat de voormalige toplui al jaren wisten van de problematische 

waardering. 
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1.3 Opvallende overeenkomsten  
 

 

We kunnen in het voorgaande overzicht enkele frappante gelijkenissen tussen de 

kenmerken van de verschillende bedrijven terugvinden. Ik zal er hier kort een vijftal 

bespreken. Het steeds terugkerende punt is echter de behoefte of de drang om de 

aandelenkoers op te drijven. 

Ten eerste is er het opvallend hoge aantal aan telecombedrijven. Zij vormden dan ook het 

middelpunt van de beurshausse aan het einde van de jaren ’90. Bedrijven als Enron, 

Worldcom, Global Crossing en L&H stonden mee aan de basis van een overoptimistische 

economie waarin hoge verwachtingen werden gecreëerd, die moeilijk konden ingevuld 

worden door middel van traditionele bedrijfsvoering en behoudende boekhoudmethodes.  

Ten tweede is het duidelijk dat vele van de besproken bedrijven een uitgesproken 

expansiedrift hadden. Ondernemingen als Enron, Tyco, L&H en Ahold voerden een 

agressieve overnamecampagne. Hierdoor werden de organisaties niet alleen moeilijk te 

controleren, ook gingen ze de overnames dikwijls optimistisch waarderen. Het feit dat 

vele van deze transacties met aandelen gefinancierd werden, versterkte enkel de nood om 

de aandelenkoers zo hoog mogelijk te houden.  

Een derde gelijkenis tussen vele van de boekhoudkundige schandalen is de getrouwheid 

van de auditor. Enron, Worlcom, Tyco, L&H en Ahold lieten hun rekeningen meer dan 

tien jaar lang controleren door dezelfde revisor. Op zich is dit niet per se een aanwijzing 

dat er iets te verbergen valt – onderzoek heeft immers uitgewezen dat de grootste 

bedrijven in de Verenigde Staten gemiddeld 22 jaar dezelfde auditor hebben (GAO, 

2003b). Wel kan het ongewenste effecten hebben wanneer de auditor zich niet meer 

kritisch durft op te stellen of wanneer er een personeelsverloop is tussen auditor en 

bedrijf. 

Een volgende punt van overeenkomst is het in veel gevallen erg machtige management. 

Soms stonden de stichters nog steeds aan het roer van het bedrijf (L&H, Enron). In 

andere ondernemingen had de familie dan weer nog veel invloed (Adelphia 

Communications, Parmalat). Ook kwam het soms voor dat de CEO tegelijk ook de raad 

van bestuur voorzat (Parmalat en de meeste Amerikaanse bedrijven). Deze macht uitte 
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zich in het feit dat er deals werden afgesloten zonder medeweten van de raad van bestuur, 

dat het management een grote invloed had op de samenstelling van die laatste of dat 

toplui het bedrijf gewoonweg oplichtten. Ook het feit dat er bij veel bedrijven (Parmalat, 

Tyco, Enron, Worldcom) een erg sterke band was tussen de CEO en de CFO kan 

meegespeeld hebben. Zij werkten immers dikwijls samen om de frauduleuze deals of 

transacties op te zetten. 

Een laatste gelijkenis is dat het dikwijls om een voor de investeerders en analisten erg 

aantrekkelijk ogend bedrijf ging, een idool als het ware. De aandelen van Enron, L&H en 

aanverwanten waren heel populair en namen hoge vluchten. Net zoals Enron in de 

Amerikaanse pers werd doodgeknuffeld, werd met L&H in België hetzelfde gedaan. Dit 

heeft mede te maken met enkele van de vorige gelijkenissen, zoals de telecomactiviteiten, 

de expansie en de macht van het management. 
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HOOFDSTUK 2 

De problematiek, de hervormingen en een aanzet tot lessen 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Reviewing both the Sarbanes -Oxley Act and the NYSE rules, one could summarize their 

contribution to long term company law innovation as being essentially an exercise in the 

strengthening and deepening of the existing pattern, rather than its fundamental review.” 

 

(Prof. Eddy Wymeersch) 

 



 

Na dit overzicht van de belangrijkste schandalen in de Verenigde Staten en in West-

Europa, gaan we in het tweede hoofdstuk na hoe de fraude in de hand werd gewerkt, 

welke hervormingen reeds doorgevoerd zijn en waar nog problemen zijn. Dit alles wordt 

bekeken op verschillende deelgebieden. De nadruk ligt vooral op de Angelsaksische 

literatuur en mede daarom ook op de hervormingen in de Verenigde Staten. Toch lijkt dit 

mij niet onverantwoord, aangezien het gros van de complexe schandalen toch aan die 

kant van de oceaan voorkwam20. Bovendien zijn de lessen die daar getrokken worden, 

ook dikwijls hier van toepassing. Ten slotte wil ik nog opmerken dat waar noodzakelijk 

de Europese situatie geschetst wordt. 

 

Eerst wordt er een theoretisch kader gecreëerd waarin de theorie rond het principal-agent-

probleem een belangrijke rol zal spelen. Ook de bestaande literatuur rond ‘earnings 

management’ wordt bekeken. Deze theoretische achtergrond zal nuttig blijken in het 

vervolg van het hoofdstuk. 

Hierna worden de problemen en hervormingen besproken op verschillende belangrijke 

deelgebieden. In 2.2 wordt het systeem inzake corporate governance besproken. Secties 

2.3 en 2.4 gaan respectievelijk over accounting en auditing. Hierna worden enkele andere 

‘gatekeepers’ uit het financiële systeem bekeken, namelijk de zakenbanken in 2.5 en de 

analisten in 2.6. De implicaties voor de investeerder ten slotte komen aan bod in 2.7. 

                                                 
20 Zelfs waar het ging om Europese bedrijven, waren er dikwijls belangrijke Amerikaanse aspecten, zoals 
de brief bij de Bank of America bij Parmalat, de problemen bij de Amerikaanse dochteronderneming van 
Ahold, etc. 
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2.1 Inleiding 
 

 

Het is zeer interessant om de boekhoudkundige schandalen te bekijken in het licht van de 

gevestigde basistheorema’s uit de financiële literatuur. We beginnen met de ‘theory of the 

firm’ die verschillende belangrijke elementen integreert inzake de scheiding van bezit en 

controle (en de kosten en gevaren die daarmee gepaard gaan). Dit zal relevant blijken 

wanneer we later gaan bekijken wat er is misgelopen op het vlak van corporate 

governance.  

Een tweede belangrijk onderwerp uit de financiële literatuur van de laatste decennia dat 

hier van toepassing is, is het zogenaamde ‘earnings management’. We kijken waarom 

managers de cijfers bijschaven en hoe ze dit doen.  

 

2.1.1 De ‘theory of the firm’ en de implicaties ervan 

 

Bij de meeste van de beursgenoteerde ondernemingen heeft het management geen 

aanzienlijk deel van de aandelen in handen. Het feit dat managers bestuursdaden stellen 

in een publiek bedrijf waarin ze geen (belangrijke) aandeelhouder zijn, leidt 

vanzelfsprekend tot moeilijke vraagstukken betreffende doelcongruentie. Dat dit een 

eeuwenoud probleem is, duiden Jensen en Meckling (1976) aan door hun artikel te 

beginnen met een citaat van Adam Smith (1776): “… (van) de managers eerder van 

andermans dan van hun eigen geld, kan niet verwacht worden dat zij erover waken met 

dezelfde angstige waakzaamheid waarmee managers van een privaat bedrijf over het 

hunne waken.” 

Een van de pioniers van de moderne theorieën op dit gebied is Ronald Coase die met zijn 

‘The Nature of the Firm’ (1937) probeerde te verklaren waarom onafhankelijke 

economische agenten zich organiseren in bedrijven in plaats van voor elke taak 

contracten af te sluiten met andere agenten. Hij ziet als reden hiervoor vooral de 

transactiekosten die voorkomen op de markt. In 1959 en 1960 legde hij verder de basis 

voor de zogenaamde ‘property rights’-literatuur. Het vraagstuk is steeds hoe kosten en 

beloningen verdeeld moeten worden over de verschillende partijen binnen een 
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organisatie. Dit wordt meestal geregeld door middel van contracten. In deze context zijn 

vooral de contracten tussen het management en de aandeelhouders belangrijk.  

Alchian en Demsetz (1972) legden dan weer de nadruk op de contracten tussen een 

centrale partij, namelijk de eigenaar van het bedrijf, en de verschillende 

productiefactoren. Hierin speelt de eigenaar echter nog een belangrijke rol in het besturen 

van het bedrijf. Hij is dus nog steeds de uitvoerende manager die tegelijk het risico 

draagt. Ook Jensen en Meckling (1976) spreken nog van een ‘owner-manager’, maar 

integreren elementen uit verschillende voorgaande theorieën en staan daarom bekend als 

de grondleggers van de moderne ‘theory of the firm’. Ze beschrijven de relatie tussen de 

‘owner-manager’ en de ‘outside shareholders’ als volgt: “een contract waardoor een of 

meer principals iemand anders, de agent, inhuren om zekere diensten voor hen te 

bewijzen, waardoor een zekere beslissingsbevoegdheid wordt gedelegeerd” (Jensen en 

Meckling, 1976, blz. 308). De owner-manager is hier dus de agent en de buitenstaande 

aandeelhouder is de principal. Het contract tussen die twee is van cruciaal belang. Fama 

(1980) zal een compleet onderscheid maken tussen de manager en de aandeelhouder die 

het risico draagt. Fama en Jensen (1983) gaan verder in op de contracten die de scheiding 

mogelijk maken tussen de initiatie en implementatie van beslissingen enerzijds en de 

ratificatie ervan en het toezicht erop anderzijds. Het is door het contract dat de managers 

gebonden worden de belangen van de aandeelhouders te dienen. 

In een ideale situatie zouden de financiers en het management een compleet contract 

opstellen dat elke mogelijke situatie behandelt. In werkelijkheid is dit echter onmogelijk 

en moeten de geldschieters en het management dus de residuele controlerechten verdelen 

(Grossman en Hart, 1986). Door de passiviteit van de rechtbanken en van de (vele kleine) 

financiers heeft het management veel controle – en dus veel macht over de allocatie van 

de fondsen in het bedrijf – in handen (Shleifer en Vishny, 1997). Ook het free-rider-

probleem zorgt ervoor dat de meeste investeerders de moeite niet willen doen om zich te 

informeren en het management te controleren waardoor deze nog meer mogelijkheden 

krijgt om de activa van het bedrijf naar eigen willekeur te gebruiken. 

Door de significante controlerechten over het geld van de outsiders (de investeerders), 

ontstaan er heel wat mogelijkheden waardoor de insiders (de managers en de 

controlerende aandeelhouders) deze buitenstaanders kunnen benadelen. Dit kan 
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verschillende vormen aannemen (La Porta et al, 2000). Soms stelen de insiders 

simpelweg de winsten van het bedrijf, maar er zijn natuurlijk ook meer gesofisticeerde 

manieren. Zo kan men activa verkopen van het bedrijf dat men controleert aan een ander 

dat men bezit aan te lage transferprijzen. Of men kan incompetente familieleden in het 

management brengen. Ook te hoge lonen van managers kan gezien worden als een vorm 

van diefstal van fondsen van de investeerders. Samengevat kan men zeggen dat het 

management in deze situaties hun eigen belangen en niet die van hun werkgever dient. 

Om dergelijke praktijken – die tegen zijn belangen ingaan – tegen te gaan, kan de 

principal proberen om geschikte incentives voor de agent op te stellen of om de agent op 

gepaste wijze te controleren. Dit laatste noemt men ook wel monitoring en dit gebeurt in 

de praktijk vooral door de raad van bestuur. Deze raad van bestuur moet dus de belangen 

van de aandeelhouders verdedigen en toezicht houden op het management.  

Daarnaast bestaat er ook nog bonding, wat Jensen en Meckling (1976) definiëren als de 

uitgaven die managers doen om te garanderen dat ze hun activiteiten zullen beperken tot 

die die beschreven staan in het contract. Dit doen ze om hun dienstverlening 

betrouwbaarder en dus aantrekkelijker te maken. Een voorbeeld van bonding is het 

afsluiten van een verzekering door de agent, waarbij de principal vergoed wordt in het 

geval dat de agent acties onderneemt die tegen het afgesloten contract ingaan. 

Ondanks deze monitoring en bonding, zullen de beslissingen van de managers nog steeds 

niet de welvaart van de aandeelhouders maximaliseren. Jensen en Meckling (1976, blz. 

309) definiëren de totale agency-kost dan ook als de som van de monitoring-uitgaven 

door de principal, de bonding-uitgaven door de agent en het residuele verlies aan 

welvaart21. 

 

2.1.2 Earnings management 

 

Zoals hierboven besproken hebben insiders dus mogelijkheden om de controlerechten die 

ze hebben te gebruiken ten koste van de buitenstaanders. De insiders hebben natuurlijk 

redenen om deze controlerechten en de daaruit voortvloeiende privé-voordelen te 

                                                 
21 Dit is het monetaire equivalent van de reductie in welvaart die de principal moet ondergaan omwille van 
het feit dat de beslissingen die de agent neemt niet steeds de beslissingen zijn die de welvaart van de 
principal maximaliseren.  
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verbergen voor de buitenstaanders (Leuz et al, 2003). Dit zal dikwijls gebeuren door 

earnings management.  

Healy en Wahlen (1999, blz. 4) definiëren earnings management als volgt: “Er is sprake 

van earnings management wanneer managers subjectief zijn in de financiële rapportering 

en in het opzetten van transacties om financiële rapporten aan te passen, en dit ofwel om 

sommige stakeholders te misleiden over de onderliggende economische prestatie van het 

bedrijf of om contractuele uitkomsten22 te beïnvloeden die afhangen van de 

gerapporteerde boekhoudkundige cijfers.” Earnings management is dus de actieve 

manipulatie van de winstcijfers naar een vooropgezet doel. Dit kan zowel het verhogen 

als het verlagen van de winst inhouden. Mulford en Comiskey (2002) geven vier grote 

drijfveren voor earnings management: 

- het vermijden van een significante daling in de aandelenkoers als gevolg van het 

niet halen van een winstverwachting23; 

- het afvlakken van winstcijfer om een houdbare langetermijntrend te creëren; 

- het maximaliseren van de inkomsten uit de uitgifte van aandelen; 

- het maximaliseren van bonussen bij winstgebaseerde beloningen. 

Na een opsomming van de drijfveren voor earnings management, is het ook belangrijk te 

weten hoe het in de praktijk kan uitgevoerd worden. Het subjectieve oordeel waarvan 

sprake in de definitie kan op verschillende wijzen de cijfers beïnvloeden, namelijk door 

middel van (Healy en Wahlen, 1999): 

- de schattingen van verschillende toekomstige economische gebeurtenissen; 

- de keuze tussen verschillende aanvaardbare boekhoudmethodes, bijvoorbeeld 

voor afschrijvingen of voorraadwaardering; 

- het beoordelen van het ‘working capital’; 

- de keuze om nu kosten te maken of om ze uit te stellen, bijvoorbeeld voor 

marketing of R&D; 

                                                 
22 Het meest voor de hand liggende voorbeeld is hier de beloning van het management dat dikwijls afhangt 
van de behaalde resultaten. 
23 Een empirische studie (Degeorge, Patel en Zeckhauser, 1999) wees op een abnormaal hoog aantal 
bedrijven die de winstverwachtingen net haalden en omgekeerd op een abnormaal laag aantal die ze niet 
haalden. Zonder earnings management zou deze verdeling meer symmetrisch zijn. Andere studies 
bevestigen deze resultaten. Hier wordt dieper op ingegaan in de sectie over analisten. 
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- het structureren van de bedrijfstransacties om schulden of kosten uit de balans te 

kunnen weren. 

Het is duidelijk dat de financiële rapporten bij vele van de in het eerste hoofdstuk 

besproken schandalen inderdaad op een van de bovenstaande wijzen zijn bewerkt. Dit 

gaat van het overoptimistisch waarderen van bedrijven bij overnames (zoals bij Vivendi 

of Tyco) tot het creëren van SPE’s voor het afschuiven van schulden (zoals bij Enron). 

Het is soms moeilijk uit te maken of deze technieken ook frauduleus zijn. Zolang de 

regels van de boekhoudwetgeving niet overtreden zijn, is het immers niet steeds duidelijk 

of het bedrijf creatief gebruik maakt van de bestaande regels of of het management de 

intentie heeft gehad om door earnings management de stakeholders te misleiden. 

 

Hierna bekijken we meer in de praktijk hoe men in de Verenigde Staten en in Europa 

over verschillende belangrijke elementen uit de corporate governance nadenkt en hoe 

men tracht te streven naar een verbeterde standaard voor deugdelijk ondernemingsbestuur 

na de recente financiële debacles. 
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2.2 Corporate Governance 
 

 

 

“At the most basic level a corporate governance problem arises whenever an outside 

investor wishes to exercise control differently from the manager in charge of the firm.” 

[Becht et al, 2002, blz.5] 

 

In de eerste sectie werd duidelijk gemaakt dat de belangen tussen de eigenaars van een 

bedrijf en het management ervan uiteen kunnen lopen. Corporate governance is het 

mechanisme dat ervoor probeert te zorgen dat financiers van bedrijven het management 

kunnen controleren en erover kunnen waken dat ze een degelijk rendement krijgen op 

hun investering (Shleifer en Vishny, 1997). Deze controle wordt meestal gevormd door 

een raad van bestuur, die dikwijls ook nog verschillende subcomités bevat, bijvoorbeeld 

een audit-, investerings- of bezoldigingscomité. 

Corporate governance is dus een antwoord op de inefficiëntie of eerder irrationaliteit van 

de markt en probeert uitbuitingssituaties tegen te gaan. Het moet er voor zorgen dat het 

management de belangen van de aandeelhouders dient. Naast de reeds vermelde controle 

via de raad van bestuur is ook de bezoldiging van het management belangrijk. Het loon 

en de wijze waarop dit bepaald wordt, moet er immers voor zorgen dat de managers 

beloond worden indien ze de belangen van de aandeelhouders dienen. 

Sommigen beweren dat aan de basis van de vele boekhoudkundige schandalen een 

falende corporate governance ligt (‘Giving meaning to the codes of best practice’, 2002). 

Niet alleen observeren we dikwijls duidelijke wanpraktijken van het management, ook 

lieten de raad van bestuur en het auditcomité het management al te vaak begaan. 

Bovendien is het niet onwaarschijnlijk dat de dikwijls exuberante aandelenoptieplannen – 

oorspronkelijk bedoeld om de doelstellingen van het management op dezelfde lijn te 

stellen als die van de aandeelhouders – het management hebben aangezet tot frauduleus 

gedrag. We bekijken hierna deze verschillende aspecten. 
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2.2.1 Raad van bestuur 

 

Monitoring door de raad van bestuur is een van de manieren waarop bedrijven het 

agency-probleem tussen het topmanagement en de aandeelhouders willen oplossen. Fama 

en Jensen (1983, blz. 314) stellen hierover: “Dergelijke raden hebben altijd de macht om 

het topmanagement aan te nemen, te ontslaan en te belonen, en om de belangrijke 

beslissingen te ratificeren en op te volgen.” De effectiviteit van de raad in het controleren 

van het management is echter onduidelijk (Hermalin en Weisbach, 1991). De recente 

problemen wakkeren opnieuw de discussie aan over de werking van de raden en de 

competentie van de bestuurders.  

 

“Where was the board?”, vroegen de media zich inderdaad af na het Enron-schandaal. 

Het is moeilijk na te gaan of de leden ervan inderdaad niet op de hoogte waren van de 

financiële goochelarij van het management. Wel kunnen we ons afvragen of ze wel 

gehandeld zouden hebben, zelfs al zouden ze zeker weet gehad hebben van de 

wanpraktijken. Net zoals veel andere bestuursraden bestond die van Enron immers vooral 

uit kennissen van de CEO Kenneth Lay. Een rapport dat verscheen na onderzoek door de 

Amerikaanse senaat klaagt dit gebrek aan onafhankelijkheid aan en beschuldigt Enrons 

raad ervan te laks geweest te zijn (US Senate, 2002b). Ook het Powers-rapport stelt dat de 

raad van bestuur meer aandacht had moeten besteden aan de gevolgen van de financiële 

constructies wanneer het deze goedkeurde (Powers Report, blz. 162).  

De samenstelling van raden van bestuur in de Verenigde Staten wordt soms ook smalend 

omschreven als “tien vrienden van het management, een vrouw en een zwarte” 

(Nofsinger en Kim, 2003, blz. 96). De realiteit was (en is tot op zekere hoogte) inderdaad 

wel meer dat een CEO de raad naar zijn hand kan zetten en er eerder een vriendenclubje 

van kan maken. Zo komt de onafhankelijkheid, objectiviteit en betrouwbaarheid 

natuurlijk in gevaar. Onderzoek door Shivdasani en Yermack (1999) bevestigt dat 

bedrijven minder agressief controlerende bestuurders kiezen wanneer de CEO betrokken 

is in het proces. Ook zijn dergelijke ondernemingen meer geneigd bestuurders met een 

duidelijk belangenconflict (zoals vrienden, kennissen of zakenrelaties van het 

management) in de raad te plaatsen en dit ten koste van helemaal onafhankelijke 
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personen. Het is duidelijk dat een raad van bestuur nooit de belangen van de 

aandeelhouders volledig zal behartigen wanneer deze bestaat uit vrienden of familieleden 

van het management die niet eens verondersteld zijn een deel van de aandelen te bezitten 

of enige kennis te hebben van het bedrijf. Deze praktijk kan dus al meteen veroordeeld 

worden. Hierna wordt dan ook meer aandacht besteed aan het onderscheid tussen buiten 

het bedrijf staande, onafhankelijke bestuurders (de outsiders) en bestuurders afkomstig 

van binnen het bedrijf zelf, meestal uit het management (de insiders). 

 

Onafhankelijke bestuursleden zijn volgens verschillende studies inderdaad beter in staat 

om het management te controleren (Agrawal en Chadha, 2003). De zogeheten outside 

directors hebben immers incentives om een reputatie op te bouwen als expert (Fama en 

Jensen, 1983). De markt reageert dan ook positief bij de aanstelling van een 

onafhankelijke bestuurder (Rosenstein en Wyatt, 1990). Dat onafhankelijkheid de kans 

op fraude en earnings management vermindert, werd vroeger al bevestigd in empirische 

onderzoeken, zoals die van Beasly (1996). 

Bij de onafhankelijke bestuurders mag men echter niet uit het oog verliezen dat een 

reputatie als een bestuurder die het management geen strobreed in de weg legt vreemd 

genoeg ook waardevol kan zijn (Hermalin en Weisbach, 2001). Bovendien hebben 

onafhankelijke bestuurders als buitenstaanders dikwijls minder inzicht in de werking van 

het bedrijf. Agrawal en Knoeber (1996) vinden dan ook een negatieve invloed van het 

gebruik van outside directors op de resultaten van het bedrijf. Zahra (1996) stelt dat er 

een negatieve correlatie is tussen het aantal onafhankelijke bestuurders en de mate waarin 

een bedrijf zich inzet voor innovatie en strategische vernieuwing. De oorzaak hiervan ligt 

bij de lagere efficiëntie in het bereiken van een interdepartementale coördinatie en een 

onvoldoende kennis van de middelen van het bedrijf.  

Leden van het management die mee in de raad zetelen hebben normaal gezien niet dit 

gebrek aan ‘terreinkennis’. Zo vindt Klein (1998) een positieve relatie tussen het 

percentage aan inside directors in de financierings- en investeringscomités van de raad 

van bestuur enerzijds en boekhoudkundige en marktrendementen anderzijds.  

Deze laatste aspecten leiden ertoe dat we kunnen stellen dat al te onafhankelijke 

bestuursraden waarschijnlijk ook niet wenselijk zijn. Enkele inside directors kunnen 
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zeker en vast waarde toevoegen (Bhagat en Black, 1999)24. Onderzoek door Rosenstein 

en Wyatt (1997) wees uit dat de markt er ook zo over denkt, want deze reageert 

significant positief als er een insider wordt aangesteld tot bestuurder, maar enkel op 

voorwaarde dat deze tussen de 5 en 25 procent van de aandelen bezit. Volgens een 

analyse van de Financial Times (‘Giving meaning to the codes of best practice’, 19 

februari 2002, blz. 14) moet er dan ook werk gemaakt worden van een sterke board, mét 

een bredere representatie van het management. Hiermee zou manipulatie van informatie 

naar bestuurders toe vermeden kunnen worden en kunnen onafhankelijke bestuurders ook 

bijleren over het bedrijf in kwestie: “It balances the need for strongly led external 

supervision with the ability of board members to learn about the inner workings of the 

company.”  

 

Ook de aanwezigheid van financiële expertise zou een noodzakelijke voorwaarde moeten 

zijn. Hoe anders kan een raad van bestuur het onontbeerlijke inzicht creëren en het nodige 

overzicht behouden? Een opvallende empirische studie is hier die van Agrawal en 

Chadha (2003). Zij komen tot de conclusie dat in raden waar er minstens één persoon zat 

met een achtergrond in boekhouding of finance de kans op earnings management of 

fraude significant kleiner is. 

 

Twee nog te vermelden aspecten zijn de grootte van de raad en de frequentie waarmee de 

bestuurders samenkomt. Wat het eerste betreft, vindt Yermack (1996) een inverse relatie 

tussen de grootte en marktwaardering, zelfs na verschillende correcties. Ook hebben 

bedrijven met kleinere raden van bestuur betere financiële ratio’s. Marco Becht, 

executive director van het European Corporate Governance Institute (ECGI), stelt 

hieromtrent dat de raden ofwel niet te groot mogen zijn of dat ze moeten onderverdeeld 

zijn in kleinere subcomités (gesprek met Professor Marco Becht, 15 april, Brussel). 

Anders is het gevaar voor free-riding en ontlopen van verantwoordelijkheid te groot.  

Betreffende de frequentie van samenkomst, schrijft Vafeas (1999) dat deze vaker 

samenkomen na dalende aandelenkoersen (en dus eerder reactief dan pro-actief 

handelen). Deze hogere frequentie leidt op zich dan weer tot betere operationele 

                                                 
24 Bhagat en Black spreken zelf van drie tot vijf op een raad met elf leden. 
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resultaten, wat er op wijst dat de raad wel degelijk een impact kan hebben op de prestaties 

van het bedrijf. 

 

In de Verenigde Staten heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) snel 

gereageerd en werd de bekende Sarbanes-Oxley Act uitgevaardigd. Paul S. Atkins, 

commissaris bij de SEC, stelde in maart 2003: “Fundamentally, Sarbanes-Oxley 

acknowledges the importance of stockholder value. Without equity investors and their 

confidence, our economic growth and continued technological innovations would be 

slowed. Sarbanes-Oxley strengthens the role of directors as representatives of 

stockholders and reinforces the role of management as stewards of the stockholders' 

interest. (SEC, 2003a)”  

De snelle reactie was bewonderenswaardig en nodig, maar doet sommigen vragen stellen 

bij de volledigheid van de Act. Ten eerste stelt de SEC weinig hervormingen voor over 

de samenstelling van de raad, noch over de onafhankelijkheid ervan. Ze vraagt (op het 

vlak van de raad van bestuur) vooral dat het auditcomité van de raad onafhankelijker 

wordt van het management en zich meer verantwoordelijk gaat gedragen. Dit wordt 

besproken in sectie 2.2.3. 

Ten tweede is de vraag of de Sarbanes-Oxley Act wel de juiste problemen aanpakt. Prof. 

Becht wijst erop dat er drie grote problemen zijn op het gebied van deugdelijk 

vennootschapsbestuur in de Verenigde Staten (gesprek, cfr. supra). Twee hiervan werden 

(gedeeltelijk) aangepakt door de Act, namelijk de samenstelling en activiteiten van de 

raad van bestuur en de incentives voor de zogeheten ‘gatekeepers’ (auditors, analisten, 

etc.). Volgens Prof. Becht zijn de zwakke rechten van aandeelhouders echter een groot en 

blijvend probleem. Het is voor hen heel moeilijk om bestaande bestuurders uit de raad te 

ontslaan of er nieuwe aan te stellen. Bij algemene vergaderingen worden afwezigheden 

bijvoorbeeld omgezet in tegenstemmen. Dit heeft tot gevolg dat het management, 

ondanks de nieuwe reglementeringen, misschien nog steeds te veel macht heeft over de 

samenstelling en het gedrag van de raad van bestuur. 

 

Het mozaïek aan wetgevingen in Europa zorgt ervoor dat de reactie aan deze kant van de 

oceaan wat trager verloopte. Verschillende overheden hebben echter al na het Enron-
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debacle verschillende maatregelen genomen. Een klein overzicht zal meer duidelijkheid 

scheppen. 

In november 2002 gaf de High Level Group of Company Law Experts op vraag van de 

Europese overheden een rapport25 uit in verband met enkele onderwerpen inzake 

deugdelijk vennootschapsbestuur. Het rapport suggereert dat de Europese Unie 

aanbevelingen zou kunnen uitschrijven voor de lidstaten. Deze zouden volgende 

actiepunten moeten behandelen: 

- audit-, bezoldiging- en benoemingscomités mogen enkel bestaan uit niet-

uitvoerende bestuurders, van wie de meerderheid onafhankelijk; 

- een definitie van onafhankelijkheid voorschrijven en bedrijven laten meedelen 

welke bestuurders ze zelf als onafhankelijk beschouwen; 

- een duidelijk en doorzichtig regime opstellen voor de beloning van bestuurders; 

- het definiëren van de rol en verantwoordelijkheden van auditcomités (cfr. infra) 

Hiernaast suggereert het rapport ook dat de Europese Unie wettelijke verplichtingen zou 

moeten opleggen, bijvoorbeeld in verband met een verklaring rond deugdelijk 

vennootschapsbestuur in het jaarrapport en een verruiming van de verantwoordelijkheden 

van de Raad van Bestuur.  

Als antwoord hierop stelde de Europese Commissie op 21 mei 2003 een planning op voor 

een modernisering van het Europese bedrijfsrecht en het gelijkschakelen van de 

verschillende codes inzake corporate governance. Het actieplan heeft als hoofddoelen het 

versterken van de rechten van aandeelhouders en de bescherming van stakeholders 

enerzijds en het beschermen van de efficiëntie en competitiviteit van de (Europese) 

handel anderzijds (ECGI, 2003). 

Naast de Europese Unie namen ook enkele van de lidstaten reeds maatregelen. In juli 

2003 keurde het Franse Parlement het ‘Projet de loi de sécurité financière’ goed, een 

regelgeving die sterke overeenkomsten vertoont met de Sarbanes-Oxley Act. In maart 

2003 stelde de Duitse regering een tienpuntenplan voor, bedoeld “om de integriteit en de 

bescherming van investeerders te versterken” (Enriques, 2003). 

 

                                                 
25 De volledige titel van het rapport is ‘Report of the high level group of company law experts on a modern 
regulatory framework for company law in Europe’.   
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Ook de Belgische overheid heeft een wet op het gebied van deugdelijk bestuur 

uitgeschreven (Belgisch Staatsblad, 2002). Hierin werden heel wat bepalingen 

opgenomen betreffende de onafhankelijkheid van bestuurders. Om als ‘onafhankelijke’ 

bestuurder te kunnen worden benoemd, mag men “geen hogere functie in de 

vennootschapsgroep uitoefenen (of in de twee voorafgaande jaren uitgeoefend hebben), 

geen naasten hebben die in de vorige voorwaarde verkeren, geen grote – lees +10% – 

aandeelhouder zijn, noch een relatie onderhouden die de onafhankelijke taakuitoefening 

in het gedrang kan brengen” (Van der Elst, 2002, blz. 6). Volgens Prof. Van der Elst is de 

grootste implicatie merkbaar bij zogenaamde ‘belangenconflicten’ (gesprek met Prof. 

Christoph Van der Elst, 5 april 2004, Gent). Vroeger moesten drie onafhankelijke 

bestuurders hierover een oordeel vellen, maar die moesten enkel onafhankelijk zijn 

tegenover de transactie in kwestie. Door de nieuwe wetgeving is de lijst met 

belangenconflicten niet alleen langer geworden, ook moet dit conflict nu beoordeeld 

worden door drie echt onafhankelijke bestuurders. De onafhankelijkheid wordt nu 

getoetst aan het wettelijke kader en hangt dus niet meer af van de transactie. 

Bovendien werd het tweeledige systeem van vennootschappen eindelijk wettelijk 

uitgewerkt. In het wettelijke kader van voor de nieuwe wet was de raad van bestuur 

immers volledig verantwoordelijk voor bestuursdaden en werd het directiecomité meestal 

enkel statutair erkend. Nu kan de raad van bestuur ook officieel bestuursdaden 

overdragen aan het directiecomité, indien ze dit zou willen. Het is niet vereist dat de 

leden van dit directiecomité bestuurders zijn, maar evenmin is dit verboden. In een 

working paper omtrent de nieuwe wet stelt Van der Elst (2002) vragen bij de grote 

beleidsvrijheid die de wetgever de vennootschap biedt bij het optimaliseren van haar 

beleidsstructuren. Twee jaar later gaat Van der Elst (2004b, blz. 5) nog verder wanneer 

hij stelt dat het mogelijk is “de inrichting zo te moduleren geen enkele vennootschap nog 

over eenzelfde structuur beschikt.” Ook verwijst hij naar een uitspraak van Prof. Geens 

die tijdens een discussie in het parlement sprak over een “duaal systeem à la carte” (Van 

der Elst, 2004b, blz. 5).  

Prof. Becht moedigt de flexibiliteit dan weer aan en vindt het een goede zaak om 

ondernemingen de keuze te laten (gesprek, cfr. supra). Hij zegt dat de noden immers 

veranderen samen met de groei van een onderneming. Een jong, klein, ondernemend 
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bedrijf is waarschijnlijk beter af met one-tier system, waarin er een raad van bestuur is 

met zowel uitvoerende als controlerende bestuurders. Hier is een scherpe scheiding 

tussen het management en de monitoring immers niet zo nodig.  

Van der Elst (2004b) deed ook een onderzoek naar welke beursgenoteerde 

vennootschappen in België al een directiecomité ingericht hebben. Binnen de Bel-20 zijn 

er tien (50%) vennootschappen waarvan de aandeelhouders reeds de vereiste toelating 

gegeven hebben. Op een totaal van 123 genoteerde vennootschappen, beschikt een derde 

(34,1%) over de statutaire machtiging om directiecomité op te laten richten. Er waren in 

maart 2004 echter nog maar twaalf genoteerde vennootschappen (9,8%) die al effectief 

een operationeel directiecomité hadden26. 

 

In januari 2004 werd in België ook de Commissie Corporate Governance – een 

gemeenschappelijk initiatief van Euronext, de Vereniging van Belgische Ondernemingen 

(VBO) en de Commissie van Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) – 

geïnstalleerd, onder leiding van Maurice Lippens27. Zij gaat in op de vraag van de 

Europese Commissie aan haar lidstaten om een reglementering in verband met deugdelijk 

bestuur uit te werken (cfr. supra). Bedoeling van de Commissie Corporate Governance is 

om tegen 18 juni 2004 een ontwerpcode te hebben. De uitdaging bestaat erin de drie 

Belgische codes inzake deugdelijk bestuur – namelijk die van Euronext, het VBO de 

CBFA – in één regelgeving samen te brengen. Voor het einde van het jaar zou dan de 

definitieve versie van de ‘Code of Best Practice’ klaar moeten zijn. De Commissie geeft 

in een persbericht (23 januari 2004) zelf enkele voorbeelden van te behandelen materies: 

de rol, de werking en de samenstelling van de raad van bestuur; de benoeming, opleiding 

en evaluatie van de prestaties van bestuurders; de vergoeding van bestuurders en van 

leidinggevenden; de financiële rapportering en audit; etc.  

 

                                                 
26 Deze twaalf zijn Agfa, CMB, Cofinimmo, Dexia, Exmar, Intervest Offices, Intervest Retail, KBC, 
Omega Pharma, Ter Beke, Umicore en Unibra. 
27 De activiteiten en persberichten van deze commissie kunnen teruggevonden worden op de volgende 
website: http://www.corporategovernancecommittee.be  
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2.2.2 CEO versus voorzitter raad van bestuur 

 

Sinds de boekhoudkundige schandalen laait – naast het algemene debat over de 

samenstelling van de raad van bestuur – ook de discussie rond de personele unie van de 

functies van CEO en voorzitter van de raad van bestuur weer op. Bij Parmalat 

bijvoorbeeld zat CEO Tonzi ook de raad van bestuur voor. Volgens een recent onderzoek 

maakt in de Verenigde Staten de voorzitter van de bestuursraad slechts in 10% van de 

duizend grootste ondernemingen geen deel uit van het management (Nosfinger en Kim, 

2003, blz. 98).  

Wanneer één en dezelfde persoon de beide posities bezet, is die in essentie 

verantwoordelijk voor zowel het nemen als het controleren van de beslissingen. Dit leidt 

vanzelfsprekend tot een belangenconflict, ook al omdat de onafhankelijkheid van de raad 

van bestuur als vertegenwoordiger van de aandeelhouders er mee in het gedrang komt. 

Het is dan ook vanzelfsprekend dat jaren terug al heel wat actiegroepen ijverden voor een 

verplichte splitsing (Daily en Dalton, 1997). 

Ondanks dit schijnbaar duidelijke belangenconflict, is het niet duidelijk of een splitsing 

wel positief is voor het bedrijf. Er kan immers ook gepleit worden voor het samenvoegen 

van de twee functies. Die dualiteit kan dan verdedigd worden met de argumenten dat 

eenheid van leiding belangrijk is en dat de CEO feedback moet krijgen over zijn 

beslissingen door de raad van bestuur.  

In essentie is het zo dat de agency-literatuur zal pleiten tegen de dualiteit, terwijl de 

organisatie-literatuur er voor zal zijn (Finkelstein en D’Aveni, 1994). Ook de uitgevoerde 

empirische onderzoeken slagen er niet in om een sluitend oordeel te vellen. Rechner en 

Dalton (1991) vonden een negatieve correlatie tussen CEO-dualiteit en de prestaties van 

het bedrijf, maar Daily en Dalton (1992) spraken dit tegen. Specifiek voor België vonden 

Dehaene en Ooghe (1998) geen significant verschil in winstgevendheid tussen bedrijven 

waar de CEO ook de raad van bestuur voorzit en die waar hij dat niet doet. 

 

In sommige landen is het combineren van de positie van CEO en die van voorzitter van 

de raad van bestuur inderdaad verboden, zoals in Denemarken, Nederland en Duitsland. 

In de meeste landen wordt de scheiding van de twee functies echter niet verplicht, 
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hoogstens aangeraden28. In de Verenigde Staten – waar het overgrote deel van de 

bestuursraden dus nog steeds voorgezeten wordt door de CEO (of CFO) – lijkt men wel 

meer en meer te beseffen dat het alleszins een positief signaal geeft naar de investeerders 

toe, zeker na de recente debacles. In de eerste maanden van 2004 voerden grote bedrijven 

als MCI (het vroegere Worldcom), Disney (onder druk van de aandeelhouders), Oracle en 

Dell een splitsing door. 

 

2.2.3 Auditcomité 

 

Het auditcomité is een onderdeel van de raad van bestuur en heeft verschillende 

verantwoordelijkheden op het gebied van financiële rapportering, auditing en interne 

controlesystemen. Een recente publicatie van Ernst & Young (2002) stelt het als volgt: 

“Het auditcomité speelt een belangrijke rol in de controle van: de integriteit en kwaliteit 

van de financiële rapportering, de effectiviteit van de interne controle, de evaluatie van 

risico’s betreffende de financiële verklaringen, de opvolging van de legale en ethische 

aspecten inzake financiële rapporten, en de prestatie en onafhankelijkheid van de 

auditor”. De rol van het comité is adviserend en eerder reactief, maar hoe de comités in 

werkelijkheid te werk gaan, is zeer onduidelijk wegens een gebrek aan empirische 

literatuur (Spira, 2003).  

In de Verenigde Staten is het auditcomité verplicht voor beursgenoteerde bedrijven sinds 

1978. In 1999 deed het zogeheten Blue Ribbon Committee op vraag van de SEC enkele 

aanbevelingen in verband met de functie en samenstelling van het auditcomité. Zo stelde 

het rapport (blz. 21): “Het (Blue Ribbon) Committee ziet enkele kenmerken die heel 

belangrijk zijn voor leden van een auditcomité, in het bijzonder erkenning van het belang 

van de verantwoordelijkheden van het comité, (…) financiële geletterdheid en, bovenal, 

onafhankelijkheid.”  

De New York Stock Exchange nam de aanbevelingen echter niet erg ter harte en liet 

zowat iedereen toe in het comité, zolang de raad van bestuur maar zijn goedkeuring gaf. 

Zoals bleek bij Enron – en bij andere bedrijven – waren de auditcomités helemaal niet 

                                                 
28 In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld raadde het Cadbury Committee een splitsing aan. In België deed 
het VBO hetzelfde. 
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samengesteld uit onafhankelijke partijen. Bovendien moesten de banden die er waren 

tussen de leden van het auditcomité en het management onder de oude SEC-regels niet 

publiek bekend gemaakt worden. Met de Sarbanes-Oxley Act (§ 301) werd dan toch de 

verplichte onafhankelijkheid ingevoerd.  

In Europa is er weer een mozaïek aan wetgevingen. Hier is in vele landen het auditcomité 

immers nog niet eens verplicht. Zo duiden gegevens van Euronext Brussel aan dat in 

1999 maar ongeveer de helft van de in België beursgenoteerde ondernemingen een 

auditcomité had (ECGI, 1999). Met een nieuw voorstel pleiten de Europese overheden 

wel voor de verplichte oprichting van een volledig onafhankelijk auditcomité in 

genoteerde ondernemingen (Commission of the European Communities, 2004).  

 

In hoeverre die onafhankelijkheid helpt, is niet volledig duidelijk. Klein (2002) vindt 

door middel van een empirisch onderzoek dat er inderdaad een negatieve correlatie is 

tussen de onafhankelijkheid van het auditcomité en de graad van earnings management. 

Ook Agrawal en Chadha (2003) stellen dat bedrijven die hun cijfers moeten corrigeren 

minder vaak een onafhankelijke bestuurder hebben in het auditcomité. Een derde studie 

ten slotte, namelijk die van Xie et al (2003), vindt eveneens dat wanneer er meer 

onafhankelijke bestuurders in het auditcomité zetelen, de kans op earnings management 

kleiner wordt. Tegenstrijdig met deze drie studies is echter de bevinding van Beasley 

(1996) die geen verschil vindt in de samenstelling van het auditcomité tussen 

ondernemingen waarin fraude is gepleegd en ondernemingen waarin geen fraude is 

vastgesteld. Dit kan verklaard worden door de lage activiteitsgraad van het auditcomité. 

Xie et al (2003) vinden een negatieve correlatie tussen de frequentie waarmee het 

auditcomité samenkomt en de graad van earnings management. 

In tegenstelling tot bij de algemene raad van bestuur, kan gesteld worden dat een brede 

representatie van het management hier minder noodzakelijk is, aangezien het auditcomité 

geen operationele beslissingen moet controleren. Het moet op een objectieve wijze de 

audit en controlesystemen opvolgen en daarvoor is het noodzakelijk zo onafhankelijk 

mogelijk te zijn. 

Naast de onafhankelijkheid is ook hier de expertise van de leden van het comité 

belangrijk. De complexiteit van de taak vereist de nodige kennis van het bedrijf, maar 
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ook van de boekhoudregels, van de auditsector, etc. De aanwezigheid van die expertise 

lijkt er soms niet te zijn.  

 

2.2.4 Executive compensation 

 

Om de conflicten tussen principals en agents – die dus niet ex ante door complete 

contracten opgelost kunnen worden (cfr. supra) – toch te minimaliseren, wordt er getracht 

de belangen van managers en aandeelhouders op dezelfde lijn te plaatsen. De meest 

courante methode hiervoor is het sluiten van ‘incentive contracten’ – dit noemt men wel 

eens de optimal contracting view (Munzig, 2003). Hiervoor is het noodzakelijk dat de 

maatstaf voor het beoordelen van de beslissingen van het management gecorreleerd is 

met de kwaliteit van deze beslissingen. Een optimaal contract minimaliseert immers de 

agency-kosten. Bebchuk et al (2002) sommen drie kenmerken op van een optimaal 

contract: het moet topmanagers overtuigen om een bepaalde positie te nemen en te 

behouden; het moet aanzetten tot goed management; het moet die stimuli aan een zo laag 

mogelijke kost voortbrengen.  

Traditioneel wordt dit in de praktijk nagestreefd door het geven van aandelen of 

aandelenopties aan het management. Hierdoor worden managers immers aangezet tot het 

produceren van hoge winsten voor het bedrijf, wat ook de wens is van de aandeelhouders 

die hopen zo de waarde van hun aandelen te zien stijgen. Naar de efficiëntie van 

dergelijke incentive contracts is al heel wat empirisch onderzoek verricht, en de 

resultaten hiervan zijn niet eenduidig (cfr. infra).  

Naast de optimal contracting view, is er een tweede visie op de beloning van managers, 

namelijk de rent extraction view. Hier heeft het management – door de hechte band die 

het heeft met de bestuursleden – heel wat macht over de raad van bestuur die hun lonen 

bepaalt. Hierdoor heeft het management de mogelijkheid om hogere compensaties te 

verkrijgen. De ‘rents’ waarvan sprake is dan het verschil tussen het loon dat de manager 

krijgt en het loon dat hij zou gekregen hebben bij ‘optimal contracting’. Empirisch 

onderzoek (Bertrand en Mullainathan, 2000) bevestigt inderdaad dat raden van bestuur 

met minder onafhankelijke leden geneigd zijn de CEO meer te betalen. 
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De meest belangrijke trend in de beloning van managers en andere personeelsleden is 

(vooral in de Verenigde Staten) de bezoldiging door middel van aandelenopties. Dit zijn 

contracten die de bezitter het recht geven aandelen van het bedrijf aan te kopen aan een 

vooraf bepaalde prijs en binnen een vooraf bepaalde periode. In de jaren ’90 kende de 

optieplannen een explosieve stijging, gevolgd door een recente daling. Figuur 6 geeft de 

evolutie weer van de waarde van aandelenopties in de Verenigde Staten. 

 

Figuur 6: evolutie van waarde van aandelenopties in de VS (in miljoenen dollar) 
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 (bron: Hall en Murphy, 2003, blz. 51) 

 

Ondanks – of misschien net door – hun groeiend belang, zijn de aandelenopties ook een 

steeds meer controversieel onderwerp geworden. Aandelenopties zouden een oplossing 

moeten bieden voor het agency-probleem tussen aandeelhouders en managers. De 

recentelijke boekhoudkundige schandalen duiden echter op een belangrijk nadeel: het 

management kan geneigd zijn de aandelenprijs artificieel op te drijven om zo zelf te 

profiteren. Zelfs wanneer er geen illegale kunstgrepen gebruikt worden, kan het nog 

steeds zijn dat de hebzucht van het management aanleiding geeft tot een fixatie op de 

aandelenkoers en een agressieve boekhoudstrategie. 

Academici debatteren er al lang over of er een positieve correlatie is tussen het gebruik 

van opties en de performantie van een bedrijf. Jensen en Murphy (1990) benadrukten in 

hun werk ‘CEO incentives – It’s not how much you pay, but how’ het belang van de juiste 

incentives die het loon afstellen op de prestatie. Mehran (1995) stelt na empirisch 
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onderzoek dat zowel Tobins q29 als het rendement op de activa positief gecorreleerd zijn 

met (1) het percentage van het loon dat gebaseerd is op de aandelenkoers en (2) het 

percentage aandelen dat reeds in het bezit is van het management. Hij is dus een 

voorstander van aandelenoptieplannen. Dit wordt echter tegengesproken door onderzoek 

van Himmelberg et al (1999) die beweren dat de performantie van een bedrijf niet 

beïnvloed wordt door verschillen in aandelenbezit van het management. Er is dus geen 

eensgezindheid over het daadwerkelijke effect van de aandelenopties.  

 

De opties missen in elk geval soms hun daadwerkelijke doel, namelijk doelcongruentie 

tussen managers en aandeelhouders. Ferrarini et al (2003) geven een overzicht van de 

mogelijke problemen: 

- Opties met een vaste uitoefenprijs kunnen ervoor zorgen dat managers grote 

lonen uitbetaald krijgen wanneer de markt stijgt, zelfs wanneer het bedrijf het 

slechter doet dan de concurrentie in de sector. Een oplossing hiervan kan liggen 

in het koppelen van de uitoefenprijs aan een markt- of sectorindex. 

- Wanneer het management – via een machtspositie over de raad van bestuur – 

controle kan uitoefenen over het beloningsproces, kan het de aandeelhouders 

bestelen door de uitoefenprijs van de opties te veranderen. Onderzoek in de 

Verenigde Staten heeft uitgewezen dat deze herwaardering eerder na slechte 

prestaties dan na industrieschokken volgt.  

- Aandelenopties kunnen het management ook aanzetten tot het niet uitkeren van 

dividenden (om zo de aandelenkoers te laten stijgen). Zo beïnvloedt de 

bezoldiging van managers de dividendpolitiek van de onderneming. 

- Opties dragen ook het probleem van dilutie mee (cfr. infra). 

- Een laatste en hier zeer relevante gevaar is dat aandelenopties het management 

kunnen aanzetten tot het uitvoeren van projecten met grote risico’s omdat zo de 

volatiliteit van de waarde van het bedrijf (en dus van het aandeel) verhoogd 

wordt. Managers met grote pakketten aandelenopties zullen daarom misschien 

                                                 
29 Tobins q wordt berekend door de marktwaarde van een bepaalde onderneming te delen door de 
vervangingswaarde van de aanwezige activa. 
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heel risicovolle of frauduleuze activiteiten uitvoeren om zo de aandelenkoers op 

een korte tijd de hoogte in te jagen.  

 

Naast de onduidelijke empirische resultaten en de theoretische kritiek, moet nog vermeld 

worden dat ook de kost van aandelenopties voor het bedrijf en dus voor de 

aandeelhouders bekeken moet worden. Doordat er geen boekhoudkundige kost vasthangt 

aan het gebruik van opties, wordt het wel eens foutief beschouwd als een goedkope vorm 

van bezoldiging. Hall en Murphy (2003) gaan er van uit dat het net deze perceptie is die 

verantwoordelijk is voor de sterke stijging in het gebruik van opties. De economische 

kost voor de aandeelhouders is echter wel reëel, aangezien door het toegenomen aantal 

aandelen de winst per aandeel zal zakken.  

De laatste tijd gaan er dan ook stemmen op om de opties ook als kost te boeken, maar dat 

zou een dramatisch effect kunnen hebben op de resultaten van veel bedrijven. Bedrijven 

als Coca-Cola en Washington Post hebben al aangekondigd het goede voorbeeld te zullen 

geven. Hoewel de nieuwe boekhoudpraktijk een negatief effect zal hebben op de 

gerapporteerde winstcijfers, kan het een signaal geven naar de investeerders dat de 

boekhoudmethodes van het bedrijf betrouwbaar zijn. Tegenstanders van de expensing-

techniek zeggen dat er nu al genoeg accurate informatie over de aandelenopties in de 

jaarrekening staat en dat de kost die geboekt zou worden niet meer is dan een wilde 

schatting van de echte waarde van de optie. 

 

In elk geval is het zo dat de remuneratie van topmanagers heel wat discussiestof oplevert, 

vooral na de recente misbruiken. In heel wat van de in het vorige hoofdstuk besproken 

bedrijven, plunderde het management immers de aandeelhouders en werknemers van het 

bedrijf door zichzelf enorm hoge lonen uit te (laten) betalen of door het bedrijf te laten 

opdraaien voor persoonlijke leningen of uitgaven. Door de fraude steeg de aandelenkoers 

in de meeste gevallen ook boven de uitoefenprijs van de aandelenopties, waardoor de 

managers gigantische winsten binnenrijfden. 

De laatste tijd komt de hoge beloning van topmanagers steeds meer onder vuur te liggen 

– zelfs wanneer er geen kwaad opzet mee gemoeid is. Een voorbeeld is Richard Grasso, 

de voormalige voorzitter van de New York Stock Exchange, die wereldwijd media-
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aandacht kreeg toen uitkwam dat zijn totale verloning voor 2003 140 miljoen dollar zou 

bedragen. De steeds stijgende remuneratie is gedeeltelijk toe te schrijven aan het 

zogenaamde ‘Lake Wobegon’-effect30: elke raad van bestuur wil de eigen CEO meer dan 

het gemiddelde betalen, waardoor de lonen gemiddeld zeer snel stijgen (Bates, 2002). 

Ook de zogenaamde ‘golden parachutes’ – de grote sommen die managers ontvangen 

wanneer ze ontslagen worden – worden steeds meer een onderwerp van discussie (‘Fat 

cats feeding’, 2003). 

 

2.2.5 Earnings management en bescherming van investeerders 

 

Ook het institutionele kader waarin ondernemingen zich bevinden is belangrijk. 

Empirisch onderzoek door Leuz et al (2003) heeft uitgewezen dat er een negatieve 

correlatie bestaat tussen de bescherming van investeerders en earnings management. 

Bescherming van investeerders (aandeelhouders en crediteurs) kan gemeten worden aan 

de hand van de bestaande rechten die ze hebben en de krachtdadigheid waarmee deze 

rechten doorgevoerd en verdedigd kunnen worden door het gerechtelijke apparaat. Voor 

aandeelhouders kan het gaan om stemrechten, het recht op een pro-rata dividend, het 

recht om in te schrijven op nieuwe aandelen bij een kapitaalsverhoging, enz. Crediteurs 

echter kunnen dan weer verschillende vormen van bescherming hebben bij een 

faillissement of een reorganisatie.  

In het onderzoek van Leuz komen er 31 landen aan bod die in drie groepen onderverdeeld 

worden. De drie clusters waarvan sprake in het werk zijn de volgende: (1) ‘outsider 

economies’ met grote aandelenbeurzen, verspreid aandeelhouderschap, veel rechten voor 

investeerders en sterke gerechtelijke procedures (bijvoorbeeld Verenigde Staten en 

Verenigd Koninkrijk); (2) ‘insider economies’ met minder ontwikkelde effectenbeurzen, 

geconcentreerd aandeelhouderschap en zwakkere rechten voor investeerders, maar met 

een sterke gerechtelijke doorvoering (bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, België en 

Nederland); (3) ‘insider economies’ met zwakke gerechtelijke procedures (bijvoorbeeld 

Spanje en Italië). De resultaten wijzen erop dat in landen met een grote bescherming van 

                                                 
30 Genoemd naar het boek ‘The Lake Wobegon Days’ van Garrisson Keiller waar elke leerling boven het 
gemiddelde scoort. 
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investeerders (cfr. de eerste cluster) er veel minder aan earnings management wordt 

gedaan. De onderzoekers suggereren dat de lagere graad van earnings management in de 

Angelsaksische landen – net als het minder geconcentreerde aandelenbezit, de beter 

ontwikkelde aandelenbeurzen of het hogere niveau van financiële openheid – het gevolg 

is van een betere bescherming van investeerders. Dit gaat in tegen de beweringen van 

Marco Becht (cfr. supra) dat de rechten van aandeelhouders in de Verenigde Staten net 

minder ontwikkeld zijn. 

Ook Holmstrom en Kaplan (2003a) stellen echter dat het systeem in de Verenigde Staten 

– ondanks enkele mankementen die naar boven kwamen in de jaren ’90 – over het 

algemeen goed werkt. Dit kan verwonderlijk lijken, want kwam niet het merendeel van 

de bedrijfsschandalen voor in de Verenigde Staten? Zou Europa dan nog het ergste te 

wachten staan? De graad van bescherming van investeerders is zeer belangrijk, niet alleen 

voor het tegengaan van earnings management, maar ook voor het oplossen van het 

fundamentele principal-agent-probleem. We kunnen dus inderdaad vrezen dat er in 

Europa nog schandalen zullen komen bovendrijven en dat er dringend werk moet 

gemaakt worden van een betere bescherming. De Europese Unie heeft hier ongetwijfeld 

zijn verantwoordelijkheid op te nemen naar de toekomst toe. Ook in de Verenigde Staten 

kunnen ongetwijfeld verbeteringen aangebracht worden, maar Holmstrom en Kaplan 

(2003b) wijzen daar op het gevaar van overregulatie. Zij stellen dat een overreactie op de 

bedrijfsschandalen innovatie en groei in de weg zou staan. 
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2.3 Accounting 
 

 

“In GAAP we trust.” 

[Toespeling op “In God we trust”, het motto dat op het Amerikaanse bankbiljet staat] 

 

De contracten tussen principals en agents zoals besproken in de inleiding van dit 

hoofdstuk, zullen de agency-kost niet doen dalen, tenzij bepaald kan worden wanneer een 

contract verbroken is. De boekhouding speelt een belangrijke rol zowel in het opstellen 

van de termen van het contract als in het toezicht op de naleving ervan (Watts en 

Zimmerman, 1986, blz. 196). Boekhoudcijfers worden vaak gebruikt in contracten 

(leningen, bezoldiging van managers, bedrijfscharters, etc.) en dus is er een nood aan de 

berekening en rapportering van die cijfers. De hypothese dat een boekhouding nodig is 

om de toe te zien op de relatie tussen principal en agent wordt ook wel het stewardship 

concept genoemd. Gjesdal (1981, blz. 209) citeert Rosenfield (1974) voor een definitie 

van stewardship: “Een doel van financiële statements is het rapporteren over de controle 

over en het gebruik van de middelen, door deze die verantwoordelijk zijn voor die 

controle en dat gebruik, aan deze aan wie ze verantwoording moeten afleggen.”  

 

Na Enron en de andere schandalen die volgden, kwamen dan ook niet alleen managers en 

auditors onder druk te staan, maar ook de instrumenten waarmee de fraude werd 

gepleegd, met name de boekhoudregels. Aangezien het hier niet om smeuïge verhalen 

gaat, maar om wetgeving, was de aandacht van de publieke opinie hiervoor niet zo 

groot31, hoewel er op institutioneel-economisch vlak heel wat discussie is over de lessen 

die getrokken moeten worden en over de nodige hervormingen. Het is dan ook nodig te 

kijken wat de verschillen zijn tussen de regelgeving aan de beide kanten van de oceaan en 

wat nu de opties voor de toekomst zijn.  

 

                                                 
31 Populaire lectuur (kranten, tijdschriften, etc.) hebben zich vooral gestort op wanpraktijken door 
topmanagers en auditors, omdat dit het grote publiek het meest interesseert. Meer technische aspecten van 
de problematiek (auditprocedures, boekhoudregels, etc.) zijn minder verkoopbaar en werden dus minder 
behandeld. 
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2.3.1 Internationale boekhoudstandaarden 

 

Internationale boekhoudstandaarden zijn regelgevingen die kunnen gebruikt worden naast 

de reeds bestaande nationale. Er kunnen twee grote internationale standaarden 

onderscheiden worden:  

(1)  IAS – de International Accounting Standards (nu ook wel bekend onder de 

naam International Financial Reporting Standards) zoals ontwikkeld door het 

International Accounting Standards Committee (IASC); 

(2)  US GAAP – de General Accepted Accounting Principles of the United 

States of America zoals ontwikkeld door de Financial Accounting Standards Board 

(FASB). 

 

Alvorens in te gaan op de verschillen tussen de twee groepen, is het nuttig te bekijken 

waarom ze gebruikt worden. Eigenlijk zijn er twee redenen waarom bedrijven hun 

boekhouding opstellen volgens IAS of US GAAP.  

Ten eerste kan het gaan om een institutionele verplichting. Zo worden bedrijven die 

noteren op de aandelenbeurzen in de Verenigde Staten door de SEC verplicht om een US 

GAAP-boekhouding bij te houden. Binnen de Europese Unie wil men vanaf 2005 de 

verplichting invoeren om de IAS-normen te volgen. Dit kan nog steeds gepaard gaan met 

een boekhouding volgens de nationale GAAP regels.  

Ten tweede zijn er nog een aantal andere factoren die hun invloed hebben op de wijze 

waarop bedrijven hun financiële informatie vrijgeven. Zo wordt er dikwijls verwezen 

naar concurrentiële marktkrachten (Tarca, 2004). Ondernemingen willen zich 

onderscheiden van anderen op de kapitaalmarkt en hopen door meer (of volgens 

internationale standaarden gestructureerde) financiële informatie de kapitaalkost te 

verlagen. Dit kan omdat het inzicht van investeerders en analisten in het bedrijf vergroot 

en zodoende de onzekerheid verlaagd wordt. Een empirisch onderzoek bij Duitse 

bedrijven (Leuz en Verrecchia, 2001) bevestigt dat bij een overschakeling van nationale 

op internationale boekhoudregels de kapitaalkost van het eigen vermogen daalt. 

Bedrijven kunnen ook internationale standaarden gebruiken om een signaal te zenden 

naar de kapitaalmarkten. Het gebruik van internationale regelgevingen kan aangeven aan 
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investeerders dat het bedrijf bereid is meer informatie te geven of een meer voorzichtige 

boekhouding te voeren. Ook geeft het een teken omtrent de toekomstverwachtigen en de 

bedoelingen van het management. Een onderneming die verwacht sterk te groeien, veel 

kapitaal te zullen moeten ophalen en ook in het buitenland te zullen opereren, zal sneller 

gebruik maken van internationale standaarden. 

 

2.3.2 IAS versus US GAAP 

 

Het grootste verschil zit misschien wel in het feit dat er bij de IAS-regels prioriteit wordt 

gegeven aan het feit dat de boekhouding een juist en eerlijk beeld geeft van de financiële 

situatie van de onderneming32. Bij US GAAP moeten de boekhoudregels tot in de details 

gevolgd worden, maar kan er niet opgetreden worden als de eruit resulterende 

boekhouding een misleidend beeld geeft. Daarom wordt er soms te vereenvoudigend 

gesteld dat bij US GAAP de vorm belangrijker is dan de inhoud. 

De verschillen tussen IAS en US GAAP zijn wel steeds kleiner geworden, aldus Leuz 

(2003). Voorstanders van IAS zeggen dat het grootste verschil vooral zit in de 

implementatiekost: US GAAP is een stuk duurder. Voorstanders van US GAAP zeggen 

dat hun standaard nog steeds superieur is, omdat IAS minder accuraat, minder 

gedetailleerd en meer flexibel is. Een empirische studie door Leuz in Duitsland – waar 

beide standaarden gebruikt worden – vindt geen significant verschil in 

informatiekwaliteit tussen IAS en US GAAP. Twee aan belang winnende theorieën 

kunnen dit verklaren: 

- IAS en US GAAP zijn vergelijkbaar in hun capaciteit om informatie-

assymetrieën te verminderen; 

- de kwaliteit van de boekhouding wordt meer beïnvloed door marktkrachten en 

institutionele factoren dan door de boekhoudstandaard. 

Deze laatste interpretatie sluit aan bij een recent onderzoek van Ball et al (2003) waaruit 

blijkt dat politiek-institutionele en economische incentives naar managers en auditors toe 

een grotere invloed hebben op de juistheid van de cijfers dan de boekhoudstandaard die 

gebruikt wordt. Dit zou tot gevolg hebben dat de mate waarin van fraude of earnings 

                                                 
32 “A true and fair override applies when the application of IAS would be misleading.” (KPMG, 2002) 
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management in verschillende landen sprake is geen gevolg is van de 

boekhoudregelgeving die gebruikt wordt, maar eerder van de institutionele omgeving. 

Ook Vanstraelen en Van Tendeloo (2003) stellen dat het implementeren van een 

kwaliteitsstandaard geen garantie is voor een hoge kwaliteit van de informatie. Een en 

ander heeft dus zijn gevolgen voor de toekomstige harmonisatie binnen Europa onder de 

IAS-standaard: de Europese Unie moet dus ook zorgen voor een eenmaking én 

verbetering van de politieke en economische determinanten.  

 

2.3.3 De schandalen in het licht van de boekhoudregels 

 

Het is niet eenvoudig vast te stellen in hoeverre de boekhoudregels zijn overtreden en of 

dit met een andere standaard vermeden had kunnen worden. Voorstanders van IAS 

durven wel eens Enron als voorbeeld gebruiken om aan te tonen dat US GAAP niet 

voldoet als boekhoudsysteem, maar die kritiek is intellectueel oneerlijk. De fraude bij 

bedrijven als Enron, Worldcom en Global Crossing zat immers zo complex in elkaar en 

bovendien waren er zoveel partijen bij betrokken, dat het niet mogelijk is te weten of de 

fouten onder een IAS-systeem sneller naar boven zouden zijn gekomen. In Europa volgen 

veel landen trouwens nu al principe-gebaseerde standaarden en ook hier zijn 

fraudegevallen opgedoken. Het is dan ook moeilijk aan te nemen dat er een 

boekhoudstandaard is die meer fraude toelaat dan een andere. Men mag bovendien niet 

uit het oog verliezen dat boekhoudregels het overtreden ervan niet kunnen tegengaan. 

Fraude is immers per definitie bedoeld om onopgemerkt te blijven. Wel kunnen we 

enkele problemen van US GAAP bespreken (zie sectie 2.3.4). Ook enkele voorgestelde 

hervormingen komen aan bod (zie sectie 2.3.5). 

 

2.3.4 De problemen met US GAAP 

 

Zoals reeds gezegd besteedt US GAAP heel erg veel aandacht aan de letter van de wet, en 

minder aan de geest. Dit zorgt er langs de ene kant voor dat de financiële rapporten voor 

de gebruiker ervan gemakkelijker te gebruiken en te vergelijken zijn. Het nadeel is echter 

dat de boekhoudregels de structuur van de transacties gaan beïnvloeden om een zekere 
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boekhoudpraktijk te kunnen uitvoeren. Een goed voorbeeld hiervan zijn de SPE’s waar 

niet de reële transactie, maar wel de vorm ervan het belangrijkste was. Veel critici roepen 

boekhouders dan ook op om meer naar de geest van de boekhoudwet te handelen. 

Hotaling en Lippitt (2003) halen verschillende redenen aan waarom het niet redelijk is 

om van boekhouders te verwachten dat ze dit gaan doen.  

Ten eerste is er de absolute verplichting vanuit de FASB om de letter van de 

boekhoudregelgeving te volgen en het verbod om de boekhouding te baseren op een 

persoonlijke interpretatie van de concepten of doelen van US GAAP. Auditors moeten 

ook enkel controleren of de regels werden gevolgd. 

Ten tweede zijn er verschillende regels in US GAAP die toelaten of zelfs vragen dat 

informatie zo wordt gepresenteerd dat ze niet de werkelijke toestand weerspiegelt. Zo 

moeten R&D-kosten onmiddellijk geboekt worden, zogezegd omdat de toekomstige 

voordelen moeilijk te meten zijn. R&D zorgt echter voor de steeds belangrijker wordende 

immateriële activa. Het direct inschrijven als kosten weerspiegelt dus niet de 

economische realiteit.  

Vervolgens zijn er regels die compromissen zijn en onder druk van de sector of de 

politieke wereld doorgevoerd werden. Een voorbeeld hiervan is de eerder besproken 

boeking van aandelenopties. De FASB besefte goed genoeg dat de opties eigenlijk als een 

kost (gewaardeerd naar hun fair value) geboekt zouden moeten worden. Toch plooide ze 

onder druk van de Amerikaanse Senaat en moet de reële economische kost enkel in een 

voetnoot vermeld worden.  

Ten slotte legt US GAAP arbitraire scheidingen op voor de boeking van sommige 

transacties. De factoren die gemeten worden zijn dan wel continu, de boekhoudkundige 

behandeling ervan is slechts tweeledig. De SPE’s zijn hier een duidelijk voorbeeld van. 

De 3%-grens maakte het verschil tussen een verplichte, volledige consolidering en het 

van de balans afschuiven.  

Er zijn dus duidelijk enkele nadelen aan de ‘form over substance’-benadering van US 

GAAP. Maar misschien weegt de gedetailleerdheid wel op tegen de meer flexibelere 

IAS-benadering? Bovendien is het zeker niet zo dat de fraude binnen de Amerikaanse 

bedrijven enkel toe te schrijven is aan de boekhoudregels. Wel is het mogelijk dat US 
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GAAP door zijn complexiteit basisaspecten van een bedrijf kan verbergen (Ohly, 2003). 

In de volgende paragraaf gaan we na welke hervormingen er doorgevoerd worden. 

 

 

2.3.5 Op weg naar hervormingen van US GAAP? 

 

Na de verschillende schandalen in de Verenigde Staten (en de publieke verontwaardiging 

erover) bogen de SEC en de FASB zich over enkele mogelijke hervormingen. Centraal 

staat de vraag van investeerders naar duidelijke informatie en eerlijkheid over de 

financiële toestand van het bedrijf. Een viertal belangrijke voorstellen die al in 2002 

werden genoteerd en later werden uitgewerkt: 

- Een verbetering van de informatie in de management’s discussion & analysis 

(MD&A). De MD&A-delen van het jaarrapport hebben tot doel de lezer een 

zicht te geven op de financiële toestand van het bedrijf en dit door de ogen van 

het (top)management. In een nota van 29 december 2003 wijst de SEC (2003b) 

managers op hun taak om duidelijke, overzichtelijk, materiële informatie te 

geven over de performantie en evolutie van het bedrijf. Zo moeten de key 

performance measures en belangrijke trends besproken worden. Ook moeten 

schattingen en assumpties met een hoge graad van subjectiviteit toegelicht 

worden. Een derde belangrijk punt is de bespreking van de bronnen en 

behoeftes aan liquiditeiten. Eerder in 2003 al had de SEC de verplichting 

opgelegd om in de MD&A-sectie duidelijkheid te scheppen over de off-balance 

overeenkomsten. 

- Het boeken van aandelenopties als een kost. Hoewel door sommigen bedrijven 

reeds als algemene praktijk aangenomen (cfr. supra), lijkt de onenigheid en 

tegenstand te groot om tot een richtlijn te komen. 

- Duidelijkere informatie over de aandelenhandel van insiders. Bij vele van de 

schandalen was sprake van insider trading, dikwijls onder verdoken vorm. Zo 

werden bij Enron de aandelen tussen management en bedrijf verhandeld als 

leningen en terugbetalingen. Met de Sarbanes-Oxley Act werden de 
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reglementeringen betreffende de informatieplicht over aankoop en verkoop van 

aandelen door managers en bestuursleden verscherpt. 

- Het veranderen van de boekhoudregels voor SPE’s33. Er werd voorgesteld om 

de veelbesproken 3%-regel omhoog te brengen naar 10%. Dit voorstel is 

inmiddels in wet omgezet. Ook de onafhankelijkheid van de externe 

investeerder moet buiten kijf staan. De SEC probeert op verschillende wijzen 

het uit de balans weren van schulden – door middel van het oprichten van aparte 

entiteiten – tegen te gaan.  

Hoewel de reeds doorgevoerde hervormingen nuttig lijken, zijn het geen fundamentele 

veranderingen. De vraag blijft open of een boekhoudstandaard gebaseerd op de geest in 

plaats van op de letter van de wet geen betere garantie biedt tegen complexe frauduleuze 

structuren. 

 

2.3.6 Toekomst 

 

Uit de bovenstaande paragraaf zou men kunnen concluderen dat IAS een stuk beter is dan 

US GAAP. Toch heeft ook IAS zijn nadelen, al kan men daar nog hopen dat het 

kinderziektes zijn, aangezien IAS pas tegen 2005 verplicht wordt binnen de Europese 

Unie en dat er nu du nog gesleuteld wordt aan de regelgeving. Zo wees onderzoek door 

Vanstraelen en Van Tendeloo (2003) uit dat bedrijven in Duitsland en Zwitserland die 

vrijwillig de IAS-standaarden gebruiken meer agressief aan earnings management doen 

dan de bedrijven die onder de nationale GAAP-regels werken.  

Toch kan worden verwacht dat de US GAAP en de IAS-standaarden meer en meer naar 

elkaar toe zullen evolueren, zeker wanneer die laatste onder meer in Europa een 

verplichting zullen worden. In Europa benadrukt de IASB ook het belang van 

convergentie van boekhoudregels. Bovendien probeert het samen met de SEC en de 

FASB een programma opgesteld om de bestaande verschillen tussen de twee 

boekhoudmethodes zoveel mogelijk te elimineren. Dit zou moeten gebeuren in twee 

stappen (IASB, 2003): 

                                                 
33 Door de FASB en SEC ‘variable interest entities’ genoemd. 
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- de eliminatie van verschillen die snel gelijkgeschakeld kunnen worden en die 

geen onderdeel vormen van een belangrijk project bij de FASB of IASB; 

- een gezamenlijke benadering om ervoor te zorgen dat IAS/IFRS en US GAAP 

gelijkaardige resultaten opleveren. 

In de Verenigde Staten lijkt men stilaan te beseffen dat de boekhouding niet alleen een 

complexe regelgeving moet volgen, maar ook een juist beeld moet geven van de 

financiële situatie van het bedrijf in kwestie. Na een studie werd dan ook besloten om in 

de toekomst bij de ontwikkeling van rapporteringregels meer aandacht te besteden aan 

doelstellingen en principes (Van der Elst, 2004a). Dit is echter geen wondermiddel – 

boekhoudkundige schandalen lijken meer een probleem van te hoge marktverwachtingen, 

te hebberig management en te zwakke monitoring door aandeelhouders en auditors, dan 

van verkeerde boekhoudregels.  

Een belangrijk probleem naar de toekomst toe wordt aangegeven door Litan en Wallison 

(2003). Zij argumenteren dat hét boekhoudkundige probleem vooral bij de immateriële 

vaste activa ligt. De economische waarde van een intern gegenereerde software-

toepassing die nog niet verkocht is aan derden of van een bestand met e-mail-adressen is 

moeilijk te schatten. Aangezien we evolueren naar een economie waarin immateriële 

activa steeds belangrijker worden, zou er meer aandacht moeten gaan naar adequate 

waarderingsmethodes. Indien dit niet gebeurt, zou fraude door middel van 

overoptimistisch gewaardeerde softwarelicenties, netwerkcapaciteiten of 

klantenbestanden wel eens kunnen toenemen. Nu al zien we dat veel fraudegevallen zich 

bij telecombedrijven voordeden.  
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2.4 Auditing 
 

 

“It appears that the Big Eight firms are more concerned with serving the interests of 

corporate managements who select them and authorize their fees than with protecting the 

interests of the public.” 

[Het Amerikaanse congres in 1976] 

 

Zoals in de vorige sectie besproken, is de boekhouding een essentieel deel van de 

contracten die de belangenconflicten tussen managers en aandeelhouders moeten 

oplossen. Omdat de boekhoudkundige informatie gebruikt wordt om het management te 

evalueren, hebben de managers incentives om de rekeningen te vervalsen (Chow, 1982). 

De boeken moeten dus door een externe partij gecontroleerd worden, willen de managers 

enige geloofwaardigheid winnen in de ogen van de externe aandeelhouder. De vraag naar 

de diensten van een auditor vloeit dus voort uit het feit dat er een mogelijkheid is dat die 

auditor een inbreuk op de boekhoudregels vaststelt (Watts en Zimmerman, 1986). 

 

De verschillende boekhoudkundige schandalen hebben een ware schokgolf veroorzaakt in 

de auditsector. Het ergste slachtoffer van de hetze werd Arthur Andersen, de revisor van 

Enron sinds het ontstaan van het bedrijf. Bovendien deed Andersen niet alleen de audit, 

maar leverde het ook andere professionele diensten, zoals de interne audit en advies over 

enkele van de SPE’s. In 2000 zou Andersen voor maar liefst 27 miljoen dollar verdiend 

hebben aan Enron voor niet-audit-diensten, en dit bovenop de 25 miljoen dollar die het al 

kreeg voor de audit. Ondanks deze bevoorrechte situatie zag Andersen niet dat Enron 

verkeerde financiële verklaringen publiceerde34. Toen later ook nog bleek dat Andersen 

documenten vernietigde, kwam het einde van de 90 jaar oude auditor snel dichterbij. De 

reputatie van Andersen – eerder al beschadigd door enkele kleinere schandalen, zoals bij 

Waste Management – kreeg een ferme deuk en trouwe klanten zoals NASA en Delta 

                                                 
34 Andersen-baas Joseph Berardino zou later spreken over een “error of judgement”. 
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Airlines bedankten het bedrijf voor bewezen diensten. Arthur Andersen werd nadien deel 

per deel opgeslorpt door de concurrentie35. 

De hechte relatie tussen Enron en Andersen – ook gekenmerkt door een 

personeelsverloop van de auditor naar de energie-reus – was echter niet uitzonderlijk 

zoals eerder al bleek uit het overzicht van de schandalen. Een ander berucht voorbeeld is 

de band tussen Lernout & Hauspie en KPMG. Ook de fraude bij Ahold, WorldCom en 

Tyco gebeurde onder het oog van auditors die de bedrijven al meer dan een decennium 

controleerden.  

Maar zelfs waar de relatie niet zo duidelijk was, kwam de auditor ook wel onder vuur te 

liggen, omdat het soms onbegrijpelijk was waarom auditors hun opdracht niet vakkundig 

genoeg uitgevoerd hadden. Er is bijvoorbeeld door Parmalats auditor Deloitte & Touche 

nooit een onafhankelijke bevestiging gevraagd van het bestaan van de brief van de Bank 

of America die sprak over de deposito’s waarop Parmalat rekende om de netto-schuld 

niet te hoog te laten lijken.  

 

In het vervolg van deze sectie worden eerst enkele belangenconflicten en hun implicaties 

besproken, namelijk de dunne grens tussen auditing en andere professionele diensten 

(2.4.1), de discussie rond het al dan niet invoeren van een verplichte rotatie (2.4.2) en het 

overstappen van auditpartners naar hun klanten (2.4.3). Hierna wordt bekeken of de 

auditors wel steeds diep genoeg graven in de boeken van hun cliënten (2.4.4). Dan wordt 

het probleem van het gebrek aan competitie in de auditsector besproken (2.4.5). Tot slot 

wordt er een blik op de toekomst geworpen (2.4.6). 

 

2.4.1 Audit versus consulting 

 

Bij de opstelling van de Securities Act in 1933 werd er voorgesteld om de boeken van 

bedrijven te laten controleren door een overheidsinstantie, maar dit idee werd afgewezen 

(Friedland, 2002). De taken van het opstellen en controleren van de jaarrekening en 

balans werden toegewezen aan de onderneming en haar auditor.  

                                                 
35 Meer informatie hierover kan teruggevonden worden in de scriptie “De impact van het faillissement van 
Arthur Andersen op de auditmarkt”van Christine Berghmans (Faculteit Economie en Bedrijfskunde, 
Universiteit Gent, 2004). 
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De natuurlijke band die zo ontstond tussen bedrijf en auditor leidde ertoe dat auditors ook 

andere professionele diensten – zoals managementadvies, interne audit, enz. – gingen 

verrichten voor de onderneming. Geen vreemde evolutie aangezien de auditor toch al 

verondersteld werd de activiteiten en complexiteiten van het bedrijf te kennen. Niet alleen 

kon een steeds groter wordend gedeelte van de inkomsten van openbare 

boekhoudbedrijven toegeschreven worden aan niet-audit-diensten, maar bovendien was 

veel van deze groei in andere professionele diensten afkomstig van auditklanten (Firth, 

2002). Business Week (‘Accounting in crisis’, 2002) stelt zelfs dat in 1999 meer dan 50% 

van de inkomsten uit niet-audit-diensten komen36. Auditors trachtten soms door 

adviesverlening aan hun klanten de lage (tot negatieve) winsten op de auditdiensten te 

compenseren (Terry, 2002). De Universiteit van Illinois vond dat klanten gemiddeld 2,69 

dollar betalen voor adviesdiensten aan hun auditor voor elke dollar die ze voor de audit 

betalen. De volgende tabel (Zeff, 2003) geeft een overzicht van de evolutie van 

inkomsten van de ‘big five’ tussen 1975 en 2000 opgesplitst naar ‘accounting and 

auditing’, ‘tax (consulting)’ en ‘management consulting’. Hieruit blijkt duidelijk hoezeer 

de activiteiten doorheen de tijd verschoven zijn van boekhoudkundige naar andere 

professionele diensten. 

 

Figuur 7: evolutie van de inkomsten van de ‘big five’ 

Percentage of gross fees 
Accounting and auditing/Tax/Management consulting 

 1975 1990 2000  
Arthur Andersen & Co. 66% / 18% / 16% 35% / 21% / 44%  Arthur Andersen & Co. / 

Andersen Consulting 
  48% / 38% / 14% 43% / 31% / 26% Arthur Andersen & Co. 
Price Waterhouse & Co. 76% / 16% / 8% 51% / 26% / 23% 
Coopers & Lybrand 69% / 19% / 12% 56% / 19% / 25% 33% / 18% / 49% PriceWaterhouseCoopers 

Peat Marwick Mitchell 68% / 21% / 11% 53% / 27% / 20% 45% / 38% / 17% KPMG 
Ernst & Ernst 73% / 17% / 10% 
Arthur Young & Co. 69% / 17% / 14% 53% / 25% / 22% 44% / 30% / 26% Ernst & Young 

Haskins & Sells 74% / 15% / 11% 
Touche Ross & Co. 62% / 24% / 14% 57% / 23% / 20% 31% / 20% / 49% Deloitte & Touche 

 

                                                 
36 Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij bedrijven zoals Motorola en Gap meer dan tien maal zoveel 
betaalden voor consultancy als voor de controle van hun rekeningen (The Economist, “When the numbers 
don’t add up”, 7 februari 2002).  
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Het is logisch dat er vragen gesteld worden bij de onafhankelijkheid van de auditor 

wanneer deze advies geeft aan het management. Al in 1996 zei de toenmalige voorzitter 

van de SEC, Arthur Levitt, dat hij erg bezorgd was over het feit dat ‘onafhankelijkheid’ 

en ‘objectiviteit’ steeds meer bekeken werden als holle begrippen. Bovendien benadrukte 

hij toen reeds het gevaar van het aanbieden van managementadvies en andere diensten: “a 

critical eye requires distance” (SEC, 1996). Auditbureaus gingen meer en meer aandacht 

schenken aan het binnenbrengen en tevreden houden van hun klanten, wat de 

onafhankelijkheid van de audit natuurlijk in gevaar bracht (Zeff, 2003).  

Een empirisch onderzoek (Firth, 2002) toont inderdaad een positieve correlatie aan tussen 

hoge non-audit-inkomsten en ‘clean audit reports’. Er is behalve het gemis aan 

onafhankelijkheid echter ook een tweede reden mogelijk voor dit verband. Het is immers 

mogelijk dat door de professionele contacten tussen bedrijf en accountant er voorafgaand 

aan de auditcontrole onzekerheden en fouten in de cijfers weggewerkt worden. 

 

In 2000 probeerde Arthur Levitt in de Verenigde Staten een verbod uit te spreken op het 

leveren van adviesdiensten door auditkantoren bij hun auditklanten. De auditors hebben 

deze pogingen steeds tegengewerkt, maar hebben toch langzaamaan de advies- van de 

auditactiviteiten beginnen scheiden. Enron heeft de evolutie versneld, ook al doordat de 

wetgevende autoriteiten zowel in de Verenigde Staten als in Europa een scheiding 

oplegden. In de Verenigde Staten verbiedt de Sarbanes-Oxley Act (§ 201. Services 

outside the scope of practice of auditors) ondermeer de volgende activiteiten voor 

auditors: 

- boekhouding en andere diensten in verband met de boeken van de auditklant; 

- het ontwerpen en de implementatie van financiële informatiesystemen; 

- managementfuncties of personeelsbeleid; 

- het geven van advies bij investeringen; 

- legale diensten die niet gerelateerd zijn aan de audit. 

In Europa zijn later gelijkaardige reglementeringen ingevoerd. In België werd de 

onafhankelijkheid van de auditor versterkt door de eerder genoemde wet inzake 

deugdelijk vennootschapsbestuur (Belgisch Staatsblad, 2002). Net als de Sarbanes-Oxley 

Act verbiedt de wet het aanbieden van non-audit-diensten aan auditklanten. De diensten 
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die auditors niet meer mogen verrichten onder de nieuwe wet zijn onder meer het geven 

van advies, het helpen bij de interne audit, het mee opstellen van de boekhouding, het 

recruteren van personen, enz.37 De wet is ruim, aangezien de onafhankelijkheid van de 

commissaris ook wordt aangetast indien iemand uit zijn ‘invloedssfeer’ een van de 

geviseerde prestaties levert aan de ‘vennootschapskring’ (Van der Elst, 2002). Rik 

Neckebroeck, vroeger partner bij Andersen en nu bij Deloitte, heeft vragen over het nut 

van deze verplichte scheiding tussen audit- en non-audit-diensten (gesprek met de heer 

Rik Neckebroeck, 14 april 2004, Diegem). Hij beweert dat onafhankelijkheid nog steeds 

meer een state of mind is dan een procedure en dat het nooit bewezen is dat er een causaal 

verband is tussen het combineren van de twee soorten diensten enerzijds en audit failures 

anderzijds. De heer Neckebroeck stelt dat het vooral een zaak van “perceptie” is. Vooral 

het verbod op het uitvoeren van de interne audit vindt hij nogal vreemd. Prof. Marco 

Becht van het ECGI (gesprek, cfr. supra) vindt het dan weer niet meer dan logisch dat de 

consultancy van de audit gescheiden wordt, aangezien er in essentie weinig professionele 

voordelen zijn aan het combineren van de twee activiteiten.  

 

“Perceptie” of niet, de vijf grote auditkantoren werden door de overheden in elk geval 

verplicht hun consultancy-afdelingen af te splitsen. Ernst & Young verkocht in 2000 al 

Ernst & Young Consulting (Cap Gemini); PriceWaterhouseCoopers verkocht zijn 

consultancy-afdeling aan IBM; KPMG Consulting werd eind 2001 zelfstandig en staat nu 

bekend onder de naam Bearing Point; de advies-afdeling van Deloitte & Touche ten slotte 

is sinds eind 2002 zelfstandig onder de naam Braxton. 

Ondanks de doorgevoerde splitsing, kunnen auditkantoren toch andere diensten blijven 

aanbieden aan ondernemingen. Ernst & Young België bijvoorbeeld haalde in 2003 26% 

van zijn omzet uit ‘tax services’ en net geen 10% uit ‘special business services’. Dit 

laatste wordt door de website van Ernst & Young zelf omschreven als “entrepreneurs, 

interimmanagement, actuarieel advies, corporate finance, subsidie-advies”.  

 

 

                                                 
37 Opvallend is wel dat zowel in de Verenigde Staten als hier in België fiscaal advies niet verboden wordt, 
wat net een grote inkomstenbron is voor auditors. 
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2.4.2 Rotatie van de auditor 

 

Hoewel de discussie rond de verplichte rotatie van auditkantoor of -partner heel recent 

lijkt, gaat ze al terug tot het begin van vorige eeuw. Sommige bedrijven oordeelden 

vroeger reeds dat de voordelen van het wisselen van de auditor groter waren dan de 

kosten. Het Amerikaanse Du Pont de Nemours veranderde bijvoorbeeld elk jaar van 

auditor tussen 1911 en 1927, met een enkele uitzondering in 1919 (Chew, 2003; Zeff, 

2003). Volgens Chew (2003) was de McKesson & Robins case in 1939 de eerste 

fraudezaak waardoor een publieke discussie ontstond rond auditpraktijken. Price, 

Waterhouse & Co – de auditor van McKesson & Robins – slaagde er niet in voor 19 

miljoen dollar (of 22% van het balanstotaal) aan niet-bestaande activa te detecteren. Door 

de schaal van de fraude, stelde de SEC de mogelijkheid voor om de rotatie van de auditor 

te verplichten. Het idee werd echter niet ingevoerd omdat heel wat experts tegen het 

voorstel waren. Later zou de de discussie rond verplichte rotatie dikwijls de kop opsteken 

na fraudezaken waarin de onafhankelijkheid en objectiviteit van de auditor in vraag 

werden gesteld. 

Zoals verwacht kon worden, voerde de Amerikaanse overheid na de Enron-affaire dan 

ook een verplichte vijfjaarlijkse rotatie in van de verantwoordelijke auditpartner 

(Sarbanes-Oxley Act §203). Ook vroeg de Act een studie over de verplichte rotatie van 

het auditkantoor (§207). Die studie is uitgevoerd door de General Accounting Office 

(GAO, 2003b). De GAO stelt dat ze het niet raadzaam acht een verplichte rotatie door te 

voeren aangezien de kosten te hoog zouden zijn en het effect van de reeds doorgevoerde 

maatregelen op het vlak van auditing eerst moet afgewacht worden.  

In andere landen – zoals Italië – bestond de verplichte verandering al langer. Nu is er ook 

een Europees voorstel om ofwel de auditpartner om de vijf jaar, ofwel het auditbureau om 

de zeven jaar, verplicht te laten roteren (cfr. 2.4.6). 

 

Maar wat zijn nu de argumenten voor en tegen een verplichte rotatie van het auditbureau? 

Catanach en Walker (1999) gaven al voor de recentste golf aan boekhoudkundige 

schandalen een overzicht. Voorstanders van de verplichte rotatie zeggen dat langdurige 

auditor-klant-relaties de onafhankelijkheid en objectiviteit in het gedrang brengen. Er zijn 
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inderdaad verschillende studies die suggereren dat langetermijnrelaties gepaard gaan met 

een dalende auditkwaliteit. Eveneens zeggen de verdedigers van een wettelijk opgelegd 

rotatiesysteem dat het klanten zou dwingen eerder voorzichtige boekhoudregels te 

implementeren en dat het zou resulteren in meer complete financiële openheid. 

Bovendien zouden de voorstellingen/waarderingen van een bedrijf door verschillende 

‘experten’ gecontroleerd worden en zouden auditors minder snel verleid worden tot het 

toegeven aan druk door het management. 

Tegenstanders zijn het wel eens met de potentiële voordelen, maar argumenteren dan 

weer dat de implementatiekosten (zowel voor de auditor als voor de klant) heel wat hoger 

zijn dan de beperkte voordelen (Catanach en Walker, 1999). De nadelen voor de auditor 

bevinden zich op verschillende vlakken. Ten eerste moet er rekening gehouden worden 

met de steeds weerkerende start-up-kosten: het duurt even voor een auditor vertrouwd is 

met zijn klant. Ten tweede kan er minder efficiënt gewerkt worden aangezien de 

opgebouwde kennis telkens weer verloren gaat en de auditor ook geen zicht heeft op een 

periode van meer dan enkele jaren. De GAO (2003b) wijst er in deze context op dat het 

wel eens zou kunnen dat het risico op audit failures vergroot wordt wanneer er een 

verplichte rotatie wordt opgelegd, omdat het auditkantoor gedurende de eerste jaren 

slechts een gebrekkige kennis heeft over de operaties en de rapporteringmethodes van de 

klant. Europese auditors ten slotte hebben steeds geargumenteerd dat het moeilijk zou 

worden om zich te specialiseren in een industrie als er steeds weer gewisseld moet 

worden van auditor. Ook voor klanten zouden de kosten echter stijgen omdat die steeds 

weer tijd en geld moeten investeren in het selecteren van een auditor en in het hen 

vertrouwd maken met de activiteiten en boeken van het bedrijf. Bovendien zouden de 

hogere kosten van de auditbedrijven toch op de klant afgewenteld worden. 

Naast de hoge implementatiekosten wijzen tegenstanders erop dat er eigenlijk 

verschillende factoren zijn die een verplichte rotatie onnodig maken. Auditors zijn 

immers reeds gemotiveerd om hun onafhankelijkheid en objectiviteit te behouden enkel 

en alleen vanuit de wens om hun reputatie (en dus hun inkomsten) te beschermen. 

Bovendien zijn er de kwaliteits- en controlestandaarden die opgelegd worden door 

(inter)nationale boekhoudorganisaties.  
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Een recent empirisch onderzoek door Myers, Myers en Omer (2003) duidt aan dat er geen 

tekens zijn dat de auditkwaliteit daalt bij langetermijnrelaties tussen auditor en klant. Zij 

stellen dus dat – gemiddeld gezien – een verplichte rotatie niet zal helpen in het 

verbeteren van de auditkwaliteit.  

Het schandaal bij Parmalat – in 1999 nog veranderd van auditbureau – wijst er op dat de 

verplichte rotatie zeker geen wondermiddel is. Een rotatie van de verantwoordelijke 

partner lijkt dan ook meer aangewezen dan een verplichte verandering van auditkantoor, 

aangezien zo al te hoge kosten vermeden worden en de onafhankelijkheid toch tot op 

zekere hoogte gegarandeerd wordt. 

 

2.4.3 De overstap van auditors naar klanten  

 

De soms wel heel hechte relatie tussen auditor en klant is in het verleden enkele keren erg 

duidelijk geworden wanneer auditpartners overstapten van hun kantoor naar de 

werkgever van een vroegere klant. Hoewel bij sommige van de boekhoudschandalen 

(Waste Management, Enron, L&H) deze praktijk achteraf bekritiseerd werd, zijn er heel 

wat andere bedrijven die er nooit mee in de problemen komen. Bovendien is het moeilijk 

om mensen de vrijheid te ontnemen waar ze werken. In België is er echter al een wet 

(Belgisch staatsblad, 2002) uitgevaardigd die ervoor zorgt dat een commissaris een 

overgangsperiode van minstens twee jaar (de ‘cooling off’-periode) moet inlassen voor hij 

aan de slag kan bij het bedrijf dat hij controleerde. Ook hier heeft de heer Neckebroeck 

(gesprek, cfr. supra) vragen bij het nut van het verbod. 

 

2.4.4 Meer diepgaande audit 

 

Niet alleen is het noodzakelijk dat de auditor onafhankelijk en objectief blijft, ook moeten 

de revisoren diep genoeg graven in de boeken van het te controleren bedrijf. Een studie38 

van professor Thomas R. Weirich naar 38 Amerikaanse fraudegevallen tussen 1997 en 

1999 wijst erop dat de auditor in sommige gevallen zijn taak niet naar behoren heeft 

                                                 
38 De studie werd uitgevoerd voor de Public Oversight Board en de bevindingen zijn te lezen in “The Panel 
on Audit Effectiveness. Report and Recommendations. August 31, 2000.” (Appendix F. Analysis of SEC 
Accounting and Auditing Enforcement Releases), vrij downloadbaar vanop www.pobauditpanel.org.  
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uitgevoerd: “onervaren auditors (…) negeerden schijnbaar duidelijke red flags en 

slaagden er niet in om problemen vastgesteld tijdens de audit op te volgen”. Daarnaast 

somt Weirich ook enkele tekortkomingen op in de auditprocedures waardoor significant 

verkeerde cijfers niet ontdekt werden. Voorbeelden hiervan zijn:  

- te kleine steekproeven van gecontroleerde transacties; 

- het niet adequaat genoeg controleren van omzet- of waarderingsprocessen; 

- het te veel vertrouwen op voorstellingen van het management; 

- het niet opmerken of te weinig aandacht besteden aan factoren als negatieve 

cashflow of eindekwartaalstransacties. 

Prof. Weirich stelt ten slotte dat in vele van de fraudezaken de auditor onvoldoende 

professioneel scepticisme aan boord heeft gelegd. 

Aangezien het overschatten van de inkomsten de meest gebruikelijke manier is om de 

winstcijfers beter te laten lijken, zou het geen slecht idee zijn om enkele meer 

diepgravende auditprocedures of –technieken hieromtrent in te bouwen in de gemiddelde 

audit.  

Een ander pijnpunt is het feit dat heel wat boekhouders wel binnen de voorgeschreven 

regels blijven (en van fraude dus geen sprake is), maar zich toch bezondigen aan eerder 

optimistische schattingen (bijvoorbeeld inkomsten uit licentie-overeenkomsten) en 

bedenkelijke transacties (bijvoorbeeld het uit de balans weren van schulden door middel 

van nevenbedrijfjes). Ook hier heeft de auditor zijn verantwoordelijkheid op te nemen. 

De revisor zit immers in een unieke positie om de investeerders te informeren over hoe 

gevaarlijk de assumpties en de structuur van de onderneming is. Hoewel hij schijnbaar 

betaald wordt door het management, is de uiteindelijke opdrachtgever nog steeds de 

investeerder. 

PriceWaterhouseCoopers heeft al publiekelijk gesteld dat auditors meer 

verantwoordelijkheid moeten nemen in het vinden van financiële fraude bij hun klanten. 

Ook de Sarbanes-Oxley Act legt met §404 de verplichting op aan de auditor om een 

verklaring van het management betreffende de interne controle te controleren en goed te 

keuren. Tegenstanders van meer forensische auditing vrezen dat het allemaal slechts een 

excuus zal zijn voor auditbureaus om meer geld te vragen aan hun klanten (‘Accounting 

in crisis’, Business Week, 28 januari 2002). 
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2.4.5 Het probleem van het gebrek aan competitie 

 

Het verdwijnen van Arthur Andersen heeft de ‘big five’ gereduceerd tot vier. In de 

Verenigde Staten zijn deze vier samen verantwoordelijk voor bijna alle audits van 

beursgenoteerde ondernemingen (zie figuur 8). In sommige industrieën is de auditing nog 

meer geconcentreerd, omdat sommige kantoren zich gespecialiseerd hebben in bepaalde 

bedrijfstakken. Ook in Europa verdelen de ‘big four’ het grootste deel van de koek onder 

elkaar. Belgisch onderzoek heeft uitgewezen dat de vier grote auditkantoren in 2000 ruim 

64% van de genoteerde vennootschappen controleerden, samen goed voor 90% van de 

marktkapitalisatie (Van der Elst, 2004a). 

Na de schandalen publiceerde de General Accounting Office (GAO, 2003a) een studie 

waarin ze onderzocht of de consolidaties in de auditmarkt leiden tot een te grote 

marktmacht van de overblijvende auditkantoren. De GAO kwam tot de conclusie dat 

enkel de ‘big four’ capabel zijn om de grote bedrijven te controleren en dat dit eventueel 

voor problemen kan zorgen op het vlak van prijs, kwaliteit, keuze en competitie. Ook de 

veelgebruikte HHI-index, die de marktconcentratie meet, duidt aan dat de de auditsector 

bijna in de situatie van een oligopolie is beland. De prijzen stijgen echter zeker niet in 

België, stellen zowel Prof. Van der Elst als de heer Neckebroeck. Die laatste voegt er nog 

aan toe dat hij het zelfs beter zou vinden als er wat minder op prijs geconcurreerd zou 

worden.  

Een gebrek aan competitie stelt steeds problemen. Zullen de ‘big four’ wel genoeg 

geneigd zijn hun reputatie te verdienen en te beschermen als er toch zo weinig auditors 

zijn om uit te kiezen? Als de verplichte rotatie dan nog eens wettelijk verplicht wordt, 

zijn de vier grote spelers bijna zeker van hun werk. Dit kan leiden tot een daling in de 

kwaliteit van de audit en een stijging in de prijzen. Bovendien worden de ‘big four’ te 

groot, zodat nog een fusie tussen twee van de vier kantoren of een faillissement van één 

ervan niet meer veroorloofbaar is. De afhankelijkheid van het financiële systeem op de 

auditors is daarvoor te groot. 
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Figuur 8: marktaandelen auditkantoren in Verenigde Staten 

Audit markt Verenigde Staten 
 % van totale geaudite omzet  

Ernst & Young
23%

Others
1%

PWC
34%

Deloitte & Touche
24%

KPMG
18%

 (bron: ‘Still counting the cost’, The Economist, 16 oktober 2003) 

 

Het probleem is dat de kleinere boekhoudkantoren niet de vereiste schaal hebben om 

grote bedrijven te controleren. In de Verenigde Staten is KPMG, de kleinste van de vier, 

nog steeds – in omzet – acht maal zo groot als de grootste van de kleinere spelers, 

namelijk Grant Thornton. Zelfs een fusie tussen de vijf grootste tweederangsauditors zou 

een auditbureau opleveren dat niet groot genoeg is om de grote publiek genoteerde 

bedrijven te controleren (‘Still counting the cost’, 2003). Naast het gebrek aan schaal, is 

er echter ook nog het afwezig zijn van de benodigde expertise en van de reputatie waarop 

de ‘big four’ wel kunnen terugvallen. 

Zowat iedereen is het er dus over eens dat het gebrek aan concurrentie binnen de 

auditsector – en dus de kleine keuze voor bedrijven – een probleem is, of er alleszins een 

kan worden. Niemand echter heeft een sluitend antwoord op de vraag wat er aan gedaan 

moet worden. Het opbreken van de ‘big four’ in ‘big eight’ zou een radicale keuze zijn, 

die echter niet erg waarschijnlijk lijkt. Het Amerikaanse zakenblad CFO wijst er in het 

artikel ‘They might be giants’ (2004) op dat een dergelijke uiteenrafeling van de grote 

auditkantoren in zekere mate al doorgevoerd wordt door de steeds langere lijst van 

diensten die auditors niet aan hun klanten mogen aanbieden. Hierdoor verschuift 
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bijvoorbeeld een deel van de inkomsten naar advocatenkantoren. Dit verandert echter 

niets aan de suprematie van de ‘big four’. 

 

2.4.6 Toekomst 

 

De Verenigde Staten hebben dus snel na de schandalen gereageerd met de Sarbanes-

Oxley Act die ook op het vlak van auditing heel wat hervormingen (cfr. supra) 

doorvoerde. Ook werd hiermee de Public Company Accounting Oversight Board 

(PCAOB) opgericht. De taken waarmee de PCAOB zich moet bezighouden zijn 

gedefinieerd in §101 van de Act. Het gaat onder meer om het registreren van 

auditkantoren en het uitvaardigen van reglementeringen omtrent auditpraktijken, maar 

ook om het controles uitvoeren bij auditkantoren, het verrichten van tuchtonderzoeken en 

het nemen van disciplinaire maatregelen.  

Volgens Prof. Christoph Van der Elst stelt dit een probleem, omdat dit aan de PCAOB 

een zeer grote (ook extraterritoriale) macht heeft (gesprek, cfr. supra). Die krijgt immers 

de bevoegdheid om de auditor te controleren van elk bedrijf dat genoteerd staat op een 

Amerikaanse beurs. Dit gaat zeer ver, omdat de PCAOB zichzelf zo de macht kan 

toekennen om bijvoorbeeld op eigen houtje met een onderzoeksteam bij de Belgische 

commissaris van het in Amerika genoteerde Delhaize binnen te vallen indien ze een 

vermoeden heeft van frauduleuze praktijken. Ook andere verplichtingen die de Sarbanes-

Oxley Act oplegt aan alle beursgenoteerde ondernemingen kunnen voor problemen 

zorgen in Europa. Er is dus nood aan een zekere harmonisering. 

Ondertussen probeert ook de Europese overheid een uniforme regelgeving in te voeren. 

Op 16 maart 2004 werd een voorontwerp voorgesteld die onder meer de samenwerking 

met de PCAOB moet verbeteren. Ook wordt er in artikel 40 van het voorstel gepleit voor 

een verplichte rotatie van de auditor, waarbij gekozen mag worden tussen een 

verandering van de auditpartner om de vijf jaar of een rotatie van auditbureau om de 

zeven jaar (Commission of the European Communities, 2004). Waarschijnlijk zal er nog 

heel wat gedebatteerd over moeten worden vooraleer het voorstel kan worden omgezet in 

wet.  
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2.5 Zakenbanken 
 

 

“We’ll sell it to LJM, or we’ll sell it to Raptor, or we’ll sell it to the partnership of the 

month.” 

[Een medewerker van CSFB over het uit de balans halen van activa bij Enron] 

 

Na de boekhoudkundige schandalen werden vele partijen beschuldigd van het mee helpen 

construeren of verbergen van de fraude in de verschillende bedrijven. Zo ook de 

zakenbanken (‘investment banks’). Zij kwamen vooral onder vuur door twee feiten: 

- Het onderschrijven van 11 miljard dollar aan WorldCom-obligaties. Citigroup 

en JP Morgan worden een gebrek aan due diligence verweten. De obligaties 

werden immers verkocht in mei 2002 en amper een maand later kwamen de 

problemen boven. De aanklacht tegen de twee investment banks luidt dat ze 

geweten hadden moeten hebben dat er iets mis was, maar dat ze toch besloten 

om de obligaties aan te bieden zoals voorzien. 

- Het mee opstellen van off balance transacties en structuren om schulden uit de 

balans van Enron te weren. Hierin zijn zowat alle grote zakenbanken betrokken, 

maar de meeste aandacht ging naar de deals die Merrill Lynch, Citigroup en JP 

Morgan mee hebben helpen opzetten. Veel van de ideeën kwamen echter van 

Donaldson, Lufkin & Jenrette en van Credit Suisse First Boston (CSFB). De 

banken hielpen dus investeerders en werknemers van Enron te misleiden en 

ontvingen hiervoor miljoenen dollars aan erelonen. 

 

Na een kort overzicht van de belangrijkste zakenbanken (2.5.1), worden eerst hun 

activiteiten besproken (2.5.2) – dit om duidelijkheid te scheppen wat wel en wat niet hun 

rol is in de financiële wereld. Hierna heb ik het kort over de zogeheten due diligence 

(2.5.3). Vervolgens bespreek ik twee manieren waarop de banken zich kunnen mengen in 

frauduleuze praktijken, namelijk door spinning bij IPO’s (2.5.4) en door het mee opzetten 

van misleidende structuren (2.5.5). Ten slotte wordt er nagegaan of hervormingen nodig 

zijn (2.5.6). 
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2.5.1 Wat zijn zakenbanken? 

 

Zakenbanken zijn financiële instellingen die de transacties op kapitaalmarkten proberen 

te vereenvoudigen. Er is dus een groot verschil met commerciële banken die deposito’s 

van klanten in ontvangst nemen en geld uitlenen aan andere klanten. Terwijl commerciële 

banken hun inkomsten traditioneel halen uit het verschil in rentevoet waaraan ze geld 

uitlenen en ontlenen, ontvangen de zakenbanken erelonen voor het advies en de hulp die 

ze geven aan hun klanten. 

In de Verenigde Staten werd in 1927 toegelaten om beide vormen van bankieren te 

combineren. Na de beurscrash van 1929 echter werd de Glass-Steagall Act uitgevaardigd, 

die dat weer verbood. In 1999 werd met de Gramm-Leach-Bliley Act dit verbod weer 

opgeheven, wat heel wat fusies tot gevolg had tussen investment banks en commerciële 

banken, zoals die van JP Morgan met Chase Manhattan Bank USA. Net als in 1927 

bevonden we ons in 1999 in een overoptimistische beurshausse. Ook vergelijkbaar met 

eind jaren ’20 is de neergang die erop volgde. 

De meeste grote ‘investment banks’ hebben hun oorsprong in de Verenigde Staten. Een 

klein overzicht van de belangrijkste spelers: 

- Duitsland – Deutsche Bank, Dresdner Bank; 

- Zwitserland – Credit Suisse (First Boston), UBS (Warburg); 

- Verenigd Koninkrijk – HSBC (Merrill Lynch), Barclays, Rothschild, ING 

Barings; 

- Verenigde Staten – Goldman Sachs, JP Morgan (Chase), SalomonSmithBarney 

(Citigroup), Morgan Stanley Dean Witter, Merrill Lynch. 

 

2.5.2 De activiteiten van investment banks 

 

De voornaamste – of alleszins meest traditionele – activiteit van een investment bank is 

het helpen van bedrijven bij het ophalen van kapitaal door het uitgeven van effecten 

(obligaties of aandelen). De bank adviseert het bedrijf hoe het zo efficiënt mogelijk 

kapitaal kan ophalen en zal hierna ook de waardepapieren proberen te verkopen aan 
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investeerders. Hiervoor bestaan twee methodes. Ofwel onderschrijft de investment bank 

de uitgifte en dan neemt de bank de garantie op zich dat als niet alles verkocht wordt aan 

de vastgestelde prijs, de bank dan zelf de resterende obligaties of aandelen zal aankopen. 

Ofwel wordt de best-efforts-methode gebruikt waarbij de investment bank enkel 

garandeert haar best te zullen doen in het aan de man brengen van de effecten. De 

commissie die wordt aangerekend ligt bij de tweede methode natuurlijk een heel stuk 

lager, vanwege het lagere risico voor de bank.  

Hiernaast biedt een zakenbank nog enkele diensten aan aan bedrijven, zoals het geven 

van advies bij fusies en overnames of bij herstructurering. Ook – en dat is hier belangrijk 

– voor financial engineering kan men bij grote banken terecht. 

Langs de andere kant kunnen (vermogende) investeerders beroep doen op advies van 

investment banks, bijvoorbeeld voor brokerage, asset management of private banking. 

 

2.5.3 Het uitvoeren van een due diligence 

 

Voor een zakenbank een bedrijf helpt in het verkopen van obligaties of aandelen, doet het 

een onderzoek naar de kwaliteit van de potentiële investering. De bank zal dus de 

verschillende operaties bekijken, het management beoordelen en de cijfers verifiëren. Zo 

kunnen ze investeerders inlichten over de risicograad van de belegging.  

Hoewel deze opdracht zich dus naar de investeerders richt, wordt de bank betaald door 

het bedrijf dat ze onderzoekt. Dit kan tot belangenconflicten leiden, vergelijkbaar met die 

van de auditor die eveneens betaald wordt door de gecontroleerde onderneming. Het is 

dan ook niet verwonderlijk dat ook de banken te maken kregen met heel wat kritiek 

wanneer de cijfers van sommige bedrijven niet bleken te kloppen. 

Vooral bij twee bedrijven kwam de discussie rond due diligence bovendrijven. Het eerste 

grote schandaal waarbij de investment banks een gebrek aan due diligence werd 

verweten, is – zoals hierboven reeds aangehaald – Worldcom. 

Ten tweede is er Parmalat dat tussen 1997 en 2002 voor zowat acht miljard euro aan 

obligaties uitgaf en hierbij geholpen werd door een twintigtal banken in Europa en de 

Verenigde Staten. De banken argumenteren dat ze sterk afhankelijk zijn van de 

presentaties door het management en dat ze vertrouwen op de door de auditors 
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gecontroleerde rekeningen. Langs de andere kant hadden de banken misschien toch 

dieper moeten graven, zeker toen bleek dat Parmalat twee verschillende auditors 

aanhield, namelijk een voor het Italiaanse hoofdkwartier (Deloitte) en een voor de 

buitenlandse operaties (Grant Thornton). Op zich is dat niet zo vreemd, ware het niet dat 

Parmalat de activa onder controle van Grant Thornton stelselmatig verhoogde. Een bank 

die een obligatie van Parmalat onderschreef, had dan ook zijn bedenkingen moeten 

hebben. 

 

2.5.4 Spinning 

 

Een van de meest voorkomende vorm van fraude bij banken, is het zogenaamde spinning. 

Wanneer een bedrijf kapitaal ophaalt door het uitgeven van effecten, wordt het hierin 

begeleid door een investment bank. Dikwijls gebeurt het dat er op meer aandelen wordt 

ingetekend dan er beschikbaar zijn – we hebben dan te maken met zogenaamde hot 

IPO’s. De aandelen moeten dan verdeeld worden over de verschillende partijen. 

Aangezien de vraag het aanbod oversteeg, zal het aandeel op de eerste dag in de markt 

verhandeld worden aan een hogere koers dan de prijs waarvoor er op ingeschreven kon 

worden. Sommige banken hebben zich bij de toewijzing van de aandelen soms te veel 

laten leiden door opportunisme. Ze wezen aandelen toe aan managers van private 

bedrijven die ook wel eens naar de beurs zouden kunnen trekken39. Zo hoopten de banken 

dat de onderneming in kwestie hen zou kiezen om ook hun beursgang te begeleiden 

(Ritter, 1998). Het hoeft echter niet steeds om private bedrijven te gaan. De banken 

willen immers niet alleen beursintroducties begeleiden, maar ook obligatie-uitgiftes van 

reeds genoteerde ondernemingen. Of ze willen grote klanten binnenhalen waaraan ze 

advies kunnen geven.  

Met de recente golf aan bedrijfsschandalen, kwamen ook nieuwe verhalen over spinning 

naar boven, wat het vertrouwen van investeerders in de integriteit van het financiële 

systeem enkel verder deed dalen. Zo raakte bekend dat Citigroup duizenden aandelen uit 

verschillende IPO’s opzij zette voor toplui van Worldcom. Bernard Ebbers, voormalig 

                                                 
39 Meestal verkopen de managers de aandelen snel om zo gemakkelijke winsten binnen te halen, vandaar de 
term spinning. 
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CEO van Worldcom verdiende tussen 1996 en 2000 maar liefst 11,5 miljoen dollar door 

de spinning-praktijken van de Citigroup-afdeling SalomonSmithBarney. In dezelfde 

periode betaalde Worldcom 76 miljoen dollar aan commissies aan SalomonSmithBarney 

voor verschillende diensten. Citigroup verdedigde achteraf deze praktijk en stelde dat het 

een gebruik is in de industrie en dat de regelgeving breed genoeg is. In elk geval lijkt het 

er inderdaad op dat het een veelgebruikte vorm van commerciële omkoperij was, want 

ook Credit Suisse First Boston kwam onder vuur te liggen door zijn spinning-activiteiten. 

De SEC sloot een akkoord met de verschillende zakenbanken om spinning tegen te gaan 

(SEC, 2003c). Meer verregaande voorstellen worden nog onderzocht.  

 

2.5.5 Gestructureerde deals 

 

Wanneer bedrijven kapitaal of cash nodig hebben, richten ze zich naar investment banks. 

Soms is het voor die banken echter zeer moeilijk om de onderneming in kwestie te 

helpen, bijvoorbeeld omdat ze in slechte papieren zit of omdat het economische klimaat 

niet ideaal is om geld op te halen (zoals in 2002).  

Sommige zakenbanken wilden in hun grenzeloze ‘generositeit’ toch hun klanten helpen 

in het (in het geheim) ophalen van kapitaal of het frauduleus opdrijven van de 

gerapporteerde winsten. Om auditors en investeerders te misleiden moesten de deals die 

hiervoor nodig waren complex genoeg zijn. En hier kwam de hulp van de banken handig 

van pas. 

Vooral bij Enron zijn er verschillende gevallen bekend van structured deals die mee 

opgezet zijn door investment banks. Zo beschuldigt een commissie van de Amerikaanse 

Senaat JP Morgan Chase en Citigroup van het opzetten van structuren die 5 miljard dollar 

verborgen alleen al in de eerste helft van 2001. De meest gebruikte methode was die van 

de prepaid deals. Enron kreeg geld van de SPE’s door het afsluiten van olie- of 

gascontracten, maar eigenlijk ging het gewoon om schuld. De bedoeling van de twee 

banken was natuurlijk het geld terug te krijgen met een degelijk rendement, en niet om 

gas of olie geleverd te krijgen. Chase Manhatten stond garant voor een SPE met de naam 

Mahonia, terwijl Citigroup er een steunde met de naam Delta. Chase zou 100 miljoen 
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dollar verdiend hebben aan interesten en erelonen aan de deals met Enron (McLean en 

Elkind, 2003, blz. 159). 

Een ander eenvoudig voorbeeld (Nosfinger en Kim, blz. 124) is een deal tussen Enron en 

Merrill Lynch over drie elektriciteitsgenerators in Nigeria. Enron wou de generators met 

winst verkopen aan Merrill Lynch (om zo de winstverwachtingen te kunnen halen), maar 

beloofde meteen ze enkele maanden later terug te kopen. Eigenlijk ging het dus om een 

lening met de activa als waarborg. Enron wou echter geen lening door de reeds hoge 

schuldgraad en wou enkel het geld en de gerapporteerde winst. Daarom zetten Merrill 

Lynch en Enron samen een SPE op in de Kaaimaneilanden, genaamd Ebarge, die de 

generatoren van Enron overkocht, waardoor Enron de winst kon boeken. Enkele maanden 

later werd het aandeel van Merrill Lynch in Ebarge overgekocht door een andere SPE van 

Enron, namelijk LJM2.  

Een derde en laatste aanwijzing dat de zakenbanken een bedenkelijke rol hebben 

gespeeld in de Enron-saga is het team, samengesteld uit een tiental bankiers van 

Donaldson, Lufkin & Jenrette en onder leiding van Credit Suisse First Boston. Dit team 

moest Enron oplossingen aanreiken voor sommige van haar weinig performante 

financiële activa (‘Enron’s alchemy turns to lead for bankers’, 2002). Deze activa werden 

meestal in off balance partnerships gestoken. 

Hoewel de constructies niet per definitie illegaal zijn, is het vertrouwen van investeerders 

in de investment banks gebroken. De banken hielpen hun klanten in het misleiden van 

investeerders, terwijl het dezelfde banken zijn die dezelfde investeerders moeten 

overtuigen dat de aandelen- en obligatie-uitgiftes die ze begeleiden veilige beleggingen 

zijn.  

Waarom hielpen de banken dan mee aan het opzetten van deze misleidende transacties? 

Ten eerste is het natuurlijk zo dat de banken enorm veel geld konden verdienen aan de 

contacten met Enron. In 2000 betaalde Enron meer dan 250 miljoen dollar aan 

commissies aan verschillende banken, waarvan er een zestal meer dan 20 miljoen dollar 

kregen. De druk was dan ook groot. Bovendien werden de banden tussen Enron en Wall 

Street gemanaged door Andrew Fastow die de banken onder druk durfde zetten om mee 

te werken, zoniet zou de bank in kwestie ook de andere diensten die het verleende niet 

meer mogen uitvoeren (Financial Times, 1 maart 2002). 
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2.5.6 Toekomst 

 

Hoewel er duidelijk fouten zijn gebeurd binnen de verschillende grote verschillende 

zakenbanken, is het niet zo eenvoudig vast te stellen hoe het systeem verbeterd kan 

worden. De banken worden nu eenmaal betaald door hun klanten en hebben zodoende 

niet steeds een volledige bescherming van de investeerder voor ogen. Toch zou het 

verkeerd zijn om plots allerhande nieuwe regels aan de banken op te leggen. De 

bankwereld zal immers zelf wel beseffen dat schandalen als die bij Enron, Parmalat of 

Worldcom ook hun reputatie schaden. Ze hebben – als onderneming – dan ook weinig 

baat bij het mee opstellen van dubieuze transacties of het onderschrijven van uitgiftes van 

een bedrijf waarvan ze weten dat de cijfers incorrect zijn. Het gevaar ligt eerder in het feit 

dat het voor bepaalde individuen binnen de bank wel kan lonen om hieraan mee te doen, 

omdat ze bijvoorbeeld promotie of opslag krijgen als ze contracten kunnen sluiten met 

grote bedrijven als Enron en Worldcom. En hiervoor zijn ze misschien wel bereid om 

onder een hoedje te spelen met de klant in kwestie. En daar zouden betere interne-

controle-systemen wel kunnen helpen. Het probleem dat zich dan weer stelt is: wie 

controleert of de controle van de gecontroleerde cijfers correct gebeurt? Men kan immers 

blijven controleren, zonder dat iemand nog wel goed weet wie welke functie verricht in 

het financiële bestel. 

Toch kunnen ook hier al enkele andere voorzichtige lessen getrokken worden. Zo moet 

op de verschillende rollen van de grote financiële ‘supermarkten’40 in elk geval een streng 

toezicht gehouden worden. Bovendien moeten banken transparanter zijn over hun 

leenfaciliteiten en de uitstaande leningen die ze hebben in bijvoorbeeld SPE’s. Ten slotte 

moet ook de scheiding tussen analisten en de andere afdelingen binnen banken duidelijk 

afgebakend zijn (zie hiervoor de volgende sectie). 

                                                 
40 De Standaard schreef over de rol van de banken in de Enron-affaire: “De rol van de banken in de Enron-
saga is overigens behoorlijk troebel. JP Morgan Chase en CitiGroup gaven krediet, ze waren investeerder, 
adviseur en trading partner en ze verdienden als investment banker fors aan overnames van het bedrijf. Te 
veel conflicterende rollen: ook hier loert het gevaar van belangenvermenging.” (‘Hoogmoed zonder 
grenzen’, De Standaard, 19 januari 2002) 
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2.6  Analisten  
 

 

“Buy! (I need the bonus)” 

[Het Amerikaanse Time wijst op de problemen in Wall Street] 

 

De traditionele rol van een analist is… analyses uit te voeren. Er wordt van hem verwacht 

dat ze naar de operationele en financiële toestand van een bedrijf kijken, maar ook naar 

de toekomstverwachtingen, de kwaliteit van het management en de algemene 

economische toestand in de industrie. Vervolgens zal hij de kwartaalwinsten per 

aandeel41 proberen voorspellen waarna investeerders kunnen beoordelen of ze dat aandeel 

willen kopen of verkopen. Bovendien geeft de analist zelf ook al een koop-, houd- of 

verkoopadvies.  

Net zoals de andere ‘gatekeepers’ van het financiële systeem, kwamen ook de analisten 

onder vuur te liggen. Twee Amerikaanse voorbeelden maken snel duidelijk waarom. Het 

meest tot de verbeelding sprekende geval is opnieuw dat van Enron. Minder dan een 

maand voor Enron het Chapter 11 aanvroeg, kenden 11 van de 16 analisten op Wall 

Street het Enron-aandeel een ‘buy’ of ‘strong buy’ toe42. Een tweede voorbeeld is de 

wijze waarop steranalist Jack Grubman (van SalomonSmithBarney) het Worldcom-

aandeel volgde. Hij liet zijn koopadvies maar vallen op het moment dat het aandeel al 

90% van zijn waarde kwijt was.  

 

In de rest van dit hoofdstuk worden verschillende deelaspecten van de problematiek rond 

analisten besproken. Eerst en vooral wordt in 2.6.1 bekeken of analisten wel kunnen 

voorspellen. Ook moet de vraag beantwoord worden waarom beursgenoteerde 

ondernemingen zo dikwijls resultaten halen die zich net boven die voorspelling situeren. 

Hierna bespreek ik twee verschillende belangenconflicten die zich kunnen voordoen. In 

2.6.2 wordt de rol van de analist binnen de investment bank bekeken. 2.6.3 handelt dan 

weer over het vraagstuk wie de klant is van de analist en wat hiervan de gevolgen zijn op 

                                                 
41 Dikwijls aangeduid als EPS, ofwel Earnings Per Share. 
42 ‘How corrupt is Wall Street?’, Business Week, 13 mei 2002 
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de uitoefening van zijn beroep. In 2.6.4 worden enkele reeds doorgevoerde hervormingen 

en nog te trekken lessen besproken. 

 

2.6.1 Analisten en ‘the numbers game’ 

 

Matsumoto (2002) wijst erop dat heel wat managers veel belang aan hechten aan het 

halen of overschrijden van de winstverwachtingen van analisten. Dit doen ze ofwel door 

het sturen van de inkomsten (i.e. earnings management), ofwel door het naar beneden 

brengen van de verwachtingen van de analisten (i.e. forecast guidance).  

De reden waarom het management er zo op gebrand is om de winstvoorspelling te halen, 

ligt in het feit dat de markt verwacht dat ze gehaald wordt. Dit is natuurlijk een vicieuze 

cirkel, want de markt verwacht dit net omdat de bedrijven de verwachtingen zo dikwijls 

kloppen. Wanneer de winst per aandeel onder de verwachtingen ligt, wordt het aandeel 

hiervoor afgestraft. Arthur Levitt wees hier in 2000 al op en verweet de markt een te 

grote fixatie op de cijfers – hij riep met andere woorden op om niet mee te spelen met 

‘the numbers game’. Een voorbeeld dat Levitt aanhaalde in zijn toespraak (SEC, 2000) is 

dat van een Amerikaans bedrijf waarvan de koers met 6% daalde op één dag omdat het 

een dollarcent onder de verwachte winst per aandeel bleef.  

De nood om de winstvoorspellingen te kloppen past dus in een groter wordende 

gevoeligheid van de aandelenmarkten. We zouden dus kunnen verwachten dat steeds 

meer bedrijven erop letten dat ze boven de voorspellingen van de analisten uitkomen. Dit 

wordt bevestigd door Brown (2001) die aantoont dat de gemiddelde winstverrassing43 

tussen 1984 en 1990 licht negatief was, van 1991 tot 1993 ongeveer nul en van 1994 tot 

1999 licht positief. Ook de eerder vermelde studie van Degeorge et al (1999) meldt een 

asymmetrische verdeling: een groot aantal bedrijven halen de winstvoorspelling net wel.  

Wanneer het bedrijf in kwestie een winst boekt, dan zal het dus proberen de 

winstverwachting te halen of licht te overschrijden. Belangrijk is echter op te merken dat 

het daar veel minder toe geneigd is als het bedrijf toch een verlies moet rapporteren 

(Brown, 1998). Volgens Brown melden bedrijven zelfs dikwijls niet aan de analisten dat 

                                                 
43 Hiermee wordt dus het verschil bedoeld tussen de gerapporteerde en de verwachte winst.  
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ze een verlies gaan boeken. Bovendien gaat dit negatieve resultaat dikwijls gepaard met 

een ‘big bath’ om de toekomstige winsten op te drijven. 

Een andere interessante bevinding uit de academische literatuur is die van Burgstahler en 

Eames (2003) die stellen dat analisten earnings management van bedrijven verwachten 

om verliezen of winstdalingen te vermijden. Ze incorporeren het verwachte earnings 

management dan ook in hun voorspellingen. 

Het is dus duidelijk dat managers door de verwachtingen van analisten beïnvloed worden. 

Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat bij vele van de besproken schandalen het 

management de aandelenkoers niet wou laten dalen – om verschillende redenen: 

aandelenopties, aandelen in SPE’s, nood aan aandelen om overnames te doen – en 

daarom earnings management gebruikte of de analisten zelf beïnvloedde. Dit leidde 

echter tot een onhoudbare spiraalbeweging, want door de schijnbaar goede prestaties 

werd de lat alleen hoger gelegd voor het volgende kwartaal. 

Dit kan wel verklaren waarom bedrijven de hoge verwachtingen frauduleus probeerden 

waar te maken, maar niet volledig waarom de analisten zo lang en zo masaal 

koopadviezen toekenden aan de aandelen. Om dit te verklaren moeten we kijken naar 

twee vormen van belangenvermenging, gelijkaardig aan die bij auditors of die bij 

investment banks.  

 

2.6.2 De rol van analisten binnen investment banks 

 

De analisten werken meestal in dienst van een van de grote investment banks die we 

besproken hebben in de vorige sectie. De banken gaan graag prat op de ‘Chinese muur’ 

die er zou bestaan tussen de analisten en de andere afdelingen van de bank. Enkele 

voorbeelden44 van belangenverstrengeling maken echter snel duidelijk dat de analisten 

niet steeds even objectief te werk gingen. Een eerste voorbeeld is de upgrade in de rating 

van het AT&T-aandeel door SalomonSmithBarney (uit de Citigroup-groep) vlak voor de 

afsplitsing van AT&T Wireless. SalomonSmithBarney mocht hiervan de beursgang 

begeleiden. Een volgend voorbeeld wordt geleverd door voormalig internetgoeroe Henry 

                                                 
44 Zie onder meer ‘De val van de analisten’ uit Dit was 2002 (Financieel-Economische Tijd) van 28 
december 2002. 
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Blodget van Merrill Lynch. Hij gaf toe dat zijn ‘strong buy’-ratings voor sommige 

aandelen een zekere dienstverlening was aan bedrijven. Een laatste veeg teken is het feit 

dat er bij Credit Suisse First Boston bankinkomsten naar analisten gingen voor hun 

bijdrage bij kredietdossiers. 

Ook de lonen die de analisten kregen, maken veel duidelijk. Data van Johnson Associates 

duiden aan dat het gemiddelde loon van een analist die grote banking deals aanbracht in 

een topjaar als 2000 meer dan drie maal zo groot was als dat van iemand die zich enkel 

bezig hield met onderzoek (‘How corrupt is Wall Street?’, 2002). 

Het is dus duidelijk dat er helemaal niet zo’n strakke scheiding was tussen de 

analistenteams – die de investeerders moeten informeren – en de rest van de investment 

banks – die de klant moeten helpen bij zijn transacties op de kapitaalmarkten. Dat die 

duidelijke scheiding er niet is, zou op zich geen beletsel moeten vormen voor een degelijk 

oordeel door de analist. Hij zou immers een betere analyse kunnen doen op basis van de 

additionele informatie waarover hij beschikt dankzij de andere departementen van de 

bank. In de realiteit blijkt dit dus niet te kloppen: de analisten oordeelden niet steeds 

objectief over klanten van de investment bank. Een aantal voorgestelde en doorgevoerde 

hervormingen worden besproken in sectie 2.6.4. 

Toch is het in essentie ook niet juist dat de publieke investeerder de klant is, zoals blijkt 

in de volgende sectie. De vraag zal zich stellen wie nu de klant is van analistenbureaus. 

 

2.6.3 Wie is de klant? 

 

Vanuit het standpunt van de analist is de kleine belegger niet de klant, aangezien die niet 

betaalt voor zijn oordeel. De klanten zijn die institutionele of individuele investeerders 

die effecten verhandelen door de brokerage arm van de bank of die nieuwe 

waardepapieren kopen van de banking arm. De analisten beschouwen de publiek 

gemaakte ratings en winstvoorspellingen dan ook niet als hun volledige werk. Er mag 

immers niet vergeten worden dat ze de aandelenmarkt constant opvolgen om hun grootste 

klanten te kunnen informeren en adviseren (Nosfinger en Kim, blz. 145).  

Het probleem dat zich stelt is dus tweeledig. Terwijl de eigenlijke klant de (vooral 

institutionele) betalers zijn, rekent ook de publieke investeerder op een deskundig oordeel 
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én hoopt het management van het bedrijf dat gevolgd wordt op een goede behandeling. 

Zoals we dadelijk zullen zien, kan het management rationeel gezien geen aanspraak 

maken op een betere behandeling dan het verdient, maar de publieke investeerder heeft 

wel een punt. Hoewel de meerderheid van de beleggers niet betaalt voor het oordeel van 

de analist, marketen deze zich wel uitgebreid via allerhande media. Ze gebruiken het 

grote publiek om hun bank naambekendheid te geven, dus hebben ze ook hun 

verantwoordelijkheid op te nemen naar hen toe. 

Ook de managers van de bedrijven die gevolgd worden, rekenen dus soms op de goodwill 

van de analist, nog onafgezien van het feit of de bank andere overeenkomsten sluit met de 

onderneming in kwestie. De analisten werken immers samen met het management en dit 

kan leiden tot een nogal optimistische en meegaande visie. Toch is het belangrijk hier op 

te merken dat het management langs de ene kant wel graag heeft dat analisten hun 

aandelen aanprijzen, maar langs de andere kant ook steeds meer de winstverwachtingen 

naar beneden willen praten om ze zo gemakkelijker te kunnen halen (Matsumoto, 2002). 

Het lijkt er dus op dat sommige bedrijven steeds meer de winstvoorspellingen van de 

analisten proberen beïnvloeden of zelfs controleren. Of zoals Fortune (‘Learn to play the 

earnings game (and Wall Street will love you)’, 1997) het stelt: “You don’t want to miss 

the consensus estimate by a penny – and you don’t have to.” 

 

2.6.4 Hervormingen en de toekomst 

 

In mei 2002 voerde de SEC een aantal hervormingen door. Deze omvatten onder andere 

de volgende regels (SEC, 2002b): 

- een analist mag niet onder supervisie staan van het investment banking 

departement; 

- de bezoldiging van analisten mag niet gerelateerd worden aan investment 

banking deals; 

- analisten mogen geen positieve rating beloven om investment banking deals 

binnen te rijven. 

Op 28 april 2003 bereikt de SEC een akkoord met zowat alle grote zakenbanken van Wall 

Street. In de Global Analyst Research Settlements (SEC, 2003c) gingen de banken niet 
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alleen akkoord om voor 875 miljoen dollar schadevergoeding te betalen45, maar ook 

werden heel wat structurele hervormingen afgesproken die de scheiding tussen analisten 

en investment bankers verder moet doortrekken. Bovendien werden voorstellen 

aangenomen omtrent een grotere disclosure46, het verplicht contracten sluiten met 

onafhankelijke analistenbureaus en het opzetten van een programma rond investor 

education.  

Deze hervormingen waren nodig, maar de vraag is nog of ze veel helpen in de 

bescherming van de investeerder. Het probleem blijft immers het feit dat de 

analistenteams door de hoge kostenlast bij investment banks onderdak blijven vinden. En 

zolang de twee activiteiten, namelijk onderzoek en investment banking, niet volledig 

gesplitst worden, zal er een incentive blijven om binnen de organisatie informatie uit te 

wisselen. Bovendien dreigt ook hier het gevaar voor onnodige, irrelevante overregulatie 

met alle directe en indirecte kosten vandien.  

 

 

 

                                                 
45 Hiervan was maar liefst 100 miljoen dollar te betalen door Merrill Lynch. 
46 Opvallend hierbij is de melding die voortaan op ieder rapport moet komen. “Each firm will include a 
disclosure on the first page of each research report stating that it "does and seeks to do business with 
companies covered in its research reports. As a result, investors should be aware that the firm may have a 
conflict of interest that could affect the objectivity of this report."” (SEC, 2003b) 
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2.7 Investeerders 
 

 

“The trick is to put aside your enthusiasm for a stock. That's probably the hardest thing 

for any investor to do. But as Enron's meltdown shows, the homework isn't over once you 

buy the stock.” 

[Het Amerikaanse tijdschrift Money waarschuwt de beleggers] 

 

De reden waarom boekhoudkundige schandalen als die van Enron en L&H zo’n media-

aandacht gekregen hebben, is het feit dat miljoenen investeerders hun geld als sneeuw 

voor de zon zagen verdwijnen. Vele investeerders leken vergeten te zijn dat beleggen in 

aandelen risico’s blijft inhouden, zeker als er niet rationeel over wordt nagedacht. Er kan 

dus ook bekeken worden wat de investeerders kunnen leren uit de recente golf aan 

fraudegevallen.  

 

Deze laatste sectie bestaat uit twee delen. Eerst wordt besproken waar de (kleine) 

investeerder zelf meer op zou moeten letten of hoe hij al te grote risico’s kan vermijden. 

In een tweede deel ga ik dieper in op hoe (grotere) aandeelhouders actief druk kunnen 

zetten op bestuursraden en managers door middel van shareholder activism.  

 

2.7.1 Eenvoudige lessen voor de kleine investeerder 

 

Een eerste belangrijke punt is dat aan investeerders in herinnering gebracht moet worden 

dat diversificatie over verschillende beleggingen noodzakelijk is. Heel wat beleggers en 

werknemers van de in het eerste hoofdstuk besproken bedrijven lieten hun financiële 

toestand te veel afhangen van een enkele onderneming. Zeker bij Enron was de situatie 

verschrikkelijk voor heel wat ex-werknemers. Niet alleen waren ze hun werk kwijt, maar 

ook heel wat spaarcenten die via het pensioenfonds (het zogenaamde 401(k) plan) in 

Enron-aandelen zaten. Maar liefst 62% van de activa in het pensioenplan waren aandelen 

van het bedrijf zelf. Er zijn echter heel wat organisaties in de Verenigde Staten waar het 

nog erger gesteld is. Onderzoek door de Institute of Management and Administration 
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(2002) wees uit dat ook de pensioenplannen van bedrijven als Procter & Gamble (94,7%), 

Pfizer (85,5%) en Coca-Cola (81,7%) goed gevuld zijn met eigen aandelen47 (Scott, 

2002). De werknemers van deze ondernemingen moeten beseffen welk risico ze nemen 

en dat ze de eigen toekomst hypothekeren.  

Een tweede waarschuwing hangt samen met de overwaardering van sommige aandelen. 

In 2000 werd het Enron-aandeel verhandeld aan een P/E-ratio van maar liefst 69, omdat 

vele investeerders geloofden in het optimistische plaatje dat de Enron-toplui ophingen 

van hun bedrijf – vooral inzake online handel van energie en internet-gerelateerde 

diensten. Als een aandeel in waarde begint te klimmen, zou men zich meer moeten 

afvragen of het bedrijf wel de omzet- en winstverwachtingen kan waarmaken om de 

koers te verantwoorden. Uit de traditionele financiële literatuur leren we immers dat de 

prijs van een aandeel berekend kan worden door de toekomstige winsten per aandeel te 

verdisconteren. Enron had al heel wat performanter moeten worden wou het die 

gelijkheid doen kloppen.  

Een volgende wijze raad wordt ons aangereikt door Warren Buffet (‘Enron: the lessons 

for investors’, 2002): “If you don't understand what a company does, don't invest in it.” 

De handel van Enron was heel complex en zelfs voor analisten was het soms moeilijk uit 

te maken waar de energiegigant zijn winsten haalde. Het was dus helemaal onmogelijk 

om te voorspellen hoeveel winsten het bedrijf in de komende jaren zou halen. Dat brengt 

ons opnieuw bij Warren Buffet die al in 1999 uitlegde waarom hij niet investeert in high-

tech-bedrijven: daar is het veel te moeilijk om te voorspellen welke resultaten ze gaan 

boeken in de eerste twee decennia (‘The Warren Buffet you don’t know’, 1999). 

Een laatste belangrijke punt is dat investeerders actiever het bedrijf waarvan ze aandelen 

bezitten, moeten opvolgen. Een beetje meer oplettendheid kan zeker geen kwaad. 

Duidelijke waarschuwingen als CEO’s die plots om onduidelijke – zogezegd puur 

persoonlijke – redenen vertrekken (Enron), het aanwezig zijn van een ondoorzichtig 

kluwen van nevenbedrijfjes (Enron, L&H) of een steeds agressievere boekhouding door 

bedenkelijke overnames (Tyco, Vivendi), mogen niet genegeerd worden. Ook insider 

selling door het topmanagement en bijstellingen van de cijfers zijn ernstige 

                                                 
47 De percentages geven de verhouding weer tussen de waarde van de aandelen van het bedrijf in kwestie 
tot de waarde van de totale activa in het pensioenfonds. De data dateren wel van november 2001 en kunnen 
inmiddels dus licht gewijzigd zijn. 
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waarschuwingen die investeerders aan het denken moeten zetten. Als de beleggers in 

Enron-aandelen hun effecten van de hand hadden gedaan op het moment van de eerste 

bijstelling van de cijfers, dan zouden ze nog heel wat van hun geld gered hebben48. 

 

2.7.2 Shareholder activism 

 

Tijdens de jaren ’90 leken hoge rendementen wel de normaalste zaak van de wereld voor 

vele van de beleggingsfondsen en institutionele investeerders. Daar kwam snel een einde 

aan – eerst door de vertragende economie, nadien ook door de verschillende 

bedrijfsschandalen. En hoewel veel topmanagers van de betrokken ondernemingen later 

voor de rechtbanken moesten verschijnen, zijn de investeerders hun geld kwijt. Een 

belangrijke les is dus dat (grote) investeerders zelf meer actief hun eigen belangen 

moeten verdedigen. Of zoals The Economist het verwoordde (‘A full-time occupation’, 

2004, blz. 17): “Aandeelhouders moeten de juiste les trekken uit deze gebeurtenissen: de 

voorwaarde voor hoge rendementen is niets minder dan hun eeuwige waakzaamheid.” 

Het lijkt er wel op dat aandeelhouders meer tijd besteden aan het opvolgen van het bedrijf 

waarvan ze mede-eigenaar zijn. Ze grijpen zelfs meer en meer in. Enkele bekende 

voorbeelden van de laatste maanden kunnen dit duidelijk maken: 

- In oktober 2003 dwingen de aandeelhouders de bestuurders van 

GlaxoSmithKline tot een herziening van de beloningspolitiek. Eerder hadden ze 

al gestemd tegen het voorstel om 22 miljoen pond te betalen aan de CEO mocht 

die ontslagen worden wegens slechte resultaten. 

- Begin maart 2004 stapte de voorzitter van Royal Dutch/Shell en een van de 

andere bestuurders op na druk van aandeelhouders wegens de laattijdige 

bijstelling van de oliereserves.  

- In dezelfde week moest Michael Eisner ontslag nemen als voorzitter van de raad 

van bestuur van Walt Disney op een algemene vergadering waar ontevreden 

aandeelhouders maandenlang naar toegeleefd hebben. Hij blijft zijn positie als 

                                                 
48 Hier wordt er natuurlijk van uitgegaan dat er dan nog steeds andere investeerders zijn die het aandeel op 
dat moment nog steeds willen kopen. 
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CEO behouden, maar het lijkt erop dat vele aandeelhouders zullen blijven 

ijveren voor zijn volledige verwijdering uit de onderneming.  

- Dat ook kleine aandeelhouders druk kunnen uitoefenen werd begin april 2004 

nog bewezen op de algemene vergadering van Eurotunnel. Er werd een coup 

gepleegd op de raad van bestuur en het management door een groepering van 

kleinere beleggers, omdat het bedrijf maar niet uit de rode cijfers geraakt.  

Aandeelhouders lijken dus steeds agressiever op te treden, en dat is maar goed ook. 

Uiteindelijk blijven zij de enige echte rechtmatige eigenaars van het bedrijf waarvan ze 

aandelen bezitten. Alleen leken ze dat in de voorbije jaren zelf niet steeds goed te 

beseffen.  
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ALGEMEEN BESLUIT 

Lessen voor de toekomst 
 

 

 

 

 

 

 

“When a company called Enron… ascends to the number seven spot on the Fortune 500 

and then collapses into a smoking ruin, its stock worth pennies, its CEO more or less 

evaporated, there must be lessons in there somewehere.” 

 

(The Wall Street Journal) 

 



 

  
Tussen eind 2001 en begin 2004 werd de financiële wereld geschokt door een 

opeenvolging aan boekhoudkundige schandalen. Enron luidde de start in van deze recente 

golf aan financiële debacles. Deze energiegigant was op enkele jaren tijd uitgegroeid van 

een nutsbedrijf tot een innovatieve energiebank en genoot veel vertrouwen en 

bewondering van zowat alle buitenstaanders. De schok was dan ook groot toen bleek dat 

het management van Enron jarenlang de cijfers kunstmatig opblies door middel van 

ingenieus gestructureerde deals met zogeheten Special Purpose Entities, maar ook door 

eindekwartaaltransacties, creatief gebruik van afgeleide producten, het upfront boeken 

van inkomsten, enz.  

 

De fraude bleek echter dieper te zitten. Niet alleen het management kon met de vinger 

gewezen worden, maar ook de auditors (die de fraude niet opmerkten of wilden 

opmerken), de zakenbanken (die meewerkten aan het opzetten van de deals) en de 

analisten (die door de werkgevende zakenbanken aangezet werden om koopadviezen te 

geven) hebben fouten gemaakt. 

 

Terwijl de financiële pers en de beursautoriteiten nog aan het onderzoeken waren wat er 

fout gelopen was bij Enron, kwamen er al nieuwe schandalen aan de oppervlakte. In 

België kreeg vooral de zaak Lernout & Hauspie veel aandacht, maar in hoeverre daar echt 

fraude is gepleegd door het topmanagement is niet duidelijk. Bij L&H lijkt eerder 

onachtzaamheid van het management de frauduleuze praktijken binnen het bedrijf 

toegelaten te hebben. Wel duidelijk ontoelaatbare activiteiten hebben we onder meer 

waargenomen bij Worldcom (boeken van operationele kosten als kapitaaluitgaven), Tyco 

(gebruik van bedrijfsgeld voor privé-doeleinden en agressieve boekhouding), Parmalat 

(valse activa en verborgen verliezen) en Ahold (opblazen van winstcijfers). 

 

Veelal vond de fraude plaats in bedrijven waar het management zeer machtig was en 

waar sterke groei en het overtreffen van de (reeds hoge) verwachtingen doelen op zich 

waren. Vooral de telecomsector lijkt erg vatbaar voor fraude – misschien wel omdat de 

waardering van immateriële activa en de onzekere toekomstverwachtingen hier meer 

vrijheid toelaten of alleszins moeilijker te controleren vallen. Parmalat schijnt hier een 
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uitzondering op te zijn als familiaal zuivelbedrijf, maar toch is er een overeenkomst. 

Parmalat was immers – net als vele van de telecombedrijven – immers een snel groeiend, 

maar slecht draaiend project, dat geld nodig had van investeerders.  

 

Het is duidelijk dat er heel wat lessen getrokken moeten worden uit de nieuwe lichting 

aan boekhoudkundige schandalen. De omvang van de fraude en de intensiteit van de 

gevolgen zijn immers te groot om te negeren. Zowel de Amerikaanse als de Europese 

overheden lijken dit ook beseft te hebben. De Verenigde Staten reageerden al snel met de 

Sarbanes-Oxley Act, die heel wat regelingen oplegde in verband met auditing, 

bestuurders, insider trading, etc. In Europa verliep de reactie iets trager – ook al omdat er 

in het begin nog hoogdravend gedacht werd dat dit wel een typisch Amerikaans 

fenomeen zou blijken te zijn – en ook minder harmonieus. Het mozaïek aan wetgevingen 

binnen West-Europa maakte een gecoördineerde aanpak immers een stuk moeilijker. 

Heel wat landen voerden wel zelf hervormingen door. In België is vooral de nieuwe wet 

op deugdelijk vennootschapsbestuur bekend. Bovendien zou een Commissie Corporate 

Governance een nieuwe ‘code of best practice’ moeten opstellen en verwacht men vanuit 

Europese hoek een nieuwe regeling in verband met auditing. 

 

De hervormingen waren noodzakelijk en bovendien verdient vooral de Amerikaanse 

overheid een open doekje voor zowel de snelheid als de kracht waarmee ze optrad. Toch 

schijnen de nieuwe regelgevingen weinig fundamentele veranderingen tot gevolg te 

hebben en vooral de bestaande structuren te versterken. Bovendien is er het gevaar van 

overregulatie waardoor betekenisloze regels belangrijker dreigen te worden dan principes 

– iets waar de Amerikaanse boekhoudstandaard US GAAP eigenlijk al langer mee kampt.  

 

We moeten dus ook kijken of er geen nood is aan meer verregaande lessen, zowel in de 

bestuursorganen van de ondernemingen als bij de andere spelers in het financiële systeem 

en bij de investeerders zonder wie de kapitaalmarkten opgedoekt kunnen worden. Het 

lijkt erop dat de sleutel tot een betere toekomst vooral bij de aandeelhouder ligt. 
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Op het vlak van corporate governance moet vooral de rol van de raad van bestuur 

duidelijker benadrukt worden. De bestuurders moeten de belangen van de aandeelhouders 

verdedigen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat ze – indien ze oorspronkelijk buiten 

het bedrijf staan – genoeg tijd nemen en inspanningen doen om de onderneming te leren 

kennen. Enkel door het regelmatig bijwonen van vergaderingen kunnen ze immers hun 

taak nooit voldoende uitoefenen. De grotere tijdsconsumptie en de bredere 

verantwoordelijkheid zouden natuurlijk gepaard (moeten) gaan een met een hogere 

bezoldiging. Bovendien moeten ook de objectieve onafhankelijkheid en de financiële 

geletterdheid van de niet-uitvoerende bestuurders buiten kijf staan. Zij zijn het immers 

die het nodige tegengewicht dienen te vormen voor de vertegenwoordiging van het 

management in de raad. 

Een tweede aspect op het vlak van deugdelijk vennootschapsbestuur is het feit dat 

aandeelhouders actiever moeten worden omtrent de samenstelling van de raad van 

bestuur. Ze moeten immers goed beseffen hoe belangrijk die raad wel is voor hen en hoe 

zwaar de gevolgen wel niet kunnen zijn als de bestuurders hun taak te lichtzinnig 

opnemen. Natuurlijk moeten ze ook genoeg mogelijkheden hebben om hun rechten uit te 

oefenen, een gebied waarin de politieke instanties misschien nog te weinig hun 

verantwoordelijkheid opnemen. 

Ook op het vlak van het auditcomité moeten de juiste lessen genomen worden. Twee 

mogelijkheden dringen zich op. Een eerste optie is van het auditcomité een verplicht, 

volwaardig, onafhankelijk en professioneel werkend subcomité maken dat op regelmatige 

basis de juiste vragen stelt. Er zijn intussen immers genoeg publicaties verschenen die 

een leidraad bieden bij het functioneren van een auditcomité (zie onder meer Ernst & 

Young (2002)). Een dergelijk klein subcomité biedt ook het voordeel dat de leden ervan 

zich niet kunnen wegsteken of hun verantwoordelijkheden kunnen ontlopen. Een tweede 

mogelijkheid wordt beschreven door Rashad Abdel-Khalik (2002). Hij stelt voor om de 

aandeelhouders zelf te laten beslissen over keuze en compensatie van de auditor. Zo 

hevelt hij verantwoordelijkheden over van het auditcomité naar de aandeelhouders. Hij 

wil dit laten verlopen door middel van een op te richten shareholders’ board of trustees. 

Die zou dan buiten de raad van bestuur beslissingen kunnen nemen. Zo zou de auditor 
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geconfronteerd worden met het feit dat zijn klant niet het management, maar de eigenaars 

van het bedrijf zijn. 

De moeilijkste vraagstukken liggen waarschijnlijk bij het management zelf. Hen doen 

beseffen dat ze een niet te onderschatten verantwoordelijkheid dragen naar de 

aandeelhouders toe, blijkt soms moeilijk. Al te dikwijls schijnen ze uit het oog te 

verliezen dat ze aangesteld zijn door de aandeelhouders en lijken ze zichzelf te zien als de 

baas over het bedrijf en de activa die erin vervat zitten. De Sarbanes-Oxley Act heeft ook 

hier een eerste stap in de goede richting gezet door de verplichte certificatie door de CEO 

en CFO van de financiële rapporten, maar of dit de belegger echt gaat helpen, is nog maar 

zeer de vraag. Een opgelegde scheiding van de posities van CEO en voorzitter van de 

raad van bestuur lijkt in veel gevallen ook aangeraden, zeker in bedrijven waar de CEO 

reeds veel aanzien geniet en macht bezit. Of zoals het VBO het verwoordt (VBO, 1998, 

blz. 4): “Er moet immers op worden gelet dat niemand een discretionaire macht zonder 

controle kan uitoefenen.” Bovendien zendt de splitsing een positief signaal naar de 

financiële markten. Het bedrijf geeft zo immers aan dat het zich inzet voor een degelijke 

monitoring.  

Een laatste punt dat ik hier wil aanhalen betreft de discussie rond aandelen en 

aandelenopties als bezoldiging voor topmanagers. Op zich is het belonen met 

aandelen(opties) geen slecht principe, maar het probleem is dat ze de manager te veel 

aandacht doen schenken op een stijging van de aandelenkoers (op korte termijn). Bij 

Enron bijvoorbeeld deden de toplui er alles aan om door middel van lepe transacties 

zoveel mogelijk (potentiële) winst in het huidige kwartaal te boeken, waarna ze de 

hooggenoteerde aandelen konden verkopen. Ten eerste zou het al correcter zijn de 

uitoefenprijzen van de opties te koppelen aan een markt- of sectorindex. Beter zou het 

ook zijn dat managers op tijd moeten bekendmaken dat ze aandelen willen verkopen. Tot 

slot kan de verplichting om deze verkoop over enkele maanden of jaren te spreiden ook 

helpen om managers meer aandacht te doen krijgen voor de evolutie van de 

aandelenkoers op lange termijn. 
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Wat de boekhoudstandaarden betreft, kan men relatief kort zijn. Een zekere convergentie 

van US GAAP en IAS lijkt aangewezen, maar dat zal een langdurig en ingewikkeld 

proces zijn. Ideaal zou dat een geharmoniseerde boekhoudwetgeving opleveren die zowel 

gedetailleerde en duidelijke regels omvat als aandacht heeft voor een correcte, faire 

weergave van de financiële toestand van de onderneming. Hier zal natuurlijk heel wat 

politieke wil voor opgebracht moeten worden. In elk geval lijken de twee 

boekhoudregelgevingen nu al wat naar elkaar toe te groeien, en dat is een evolutie die 

alleen maar aangemoedigd kan worden.  

In het algemeen kan men echter stellen dat er bijna geen aanduidingen zijn dat er een 

boekhoudstandaard is die superieur is. De fraude, zoals we die vastgesteld hebben in de 

voorbije jaren, is geen gevolg van slechte boekhoudregels, maar eerder van hebberig 

management, luie aandeelhouders en een verkeerd functioneren van de ‘gatekeepers’. 

 

Na de lessen voor de bestuursorganen zelf, werpen we nu een blik op enkele van deze 

zogeheten ‘gatekeepers’. Deze term wordt door Coffee Jr. (2002, blz. 5) omschreven als 

“tusseninstanties die verificatie- en certificatiediensten aanbieden aan investeerders”. In 

het vorige hoofdstuk besproken voorbeelden hiervan zijn auditors, analisten en 

zakenbanken. Volgens Coffee Jr. is Enron eerder het gevolg van de slechte werking van 

deze ‘gatekeepers’ dan van een verkeerd systeem op het gebied van deugdelijk 

vennootschapsbestuur. Ook andere experts zoals Prof. Becht van het ECGI stellen dat een 

groot probleem schuilt in het feit dat instanties als auditors en banken verkeerde 

incentives krijgen. Dikwijls worden ze immers niet betaald door de personen voor wie ze 

eigenlijk optreden. Het is dan ook vanzelfsprekend dat er heel wat lessen getrokken 

kunnen worden. 

 

De auditsector heeft al heel wat hervormingen ondergaan. Het opgelegde verbod op het 

aanbieden van non-audit-diensten aan auditklanten was een voor de hand liggende 

noodzakelijkheid. Sommige auditpartners kunnen dan wel beweren dat onafhankelijkheid 

een ‘state of mind’ is, toch lijkt het me dat er grenzen moeten zijn in de vrijheid om zelf 

te bepalen wat kan en niet kan. Het kan niet dat één en hetzelfde bedrijf enerzijds het 

management van een onderneming helpt in het beheer van de boeken en die anderzijds 
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moet controleren in naam van de beleggers. Dit zorgt immers voor een onnodig 

belangenconflict en een te dichte band met het management.  

De discussie rond het al dan niet verplichten van een rotatie zal in Europa nog wel een 

tijdje duren. Natuurlijk is onafhankelijkheid cruciaal in dit beroep, maar de vraag is toch 

of het opleggen van een rotatie veel helpt. We mogen immers niet uit het oog verliezen 

dat een verplichte verandering ook extra kosten meebrengt. Als de overheden een rotatie 

dan toch noodzakelijk achten, lijkt die van de auditpartner mij het meest aangewezen, 

aangezien zo de bedrijfskennis niet verloren gaat. Bovendien kan er zo een professionele 

vertrouwensrelatie blijven bestaan tussen bedrijf en auditkantoor zonder dat er al te veel 

vragen gesteld moeten worden omtrent de onafhankelijkheid. 

Belangrijker is volgens mij echter dat de professionele standaarden inzake kwaliteit 

verhoogd worden. De auditors moeten beseffen welke belangrijke taak ze te vervullen 

hebben en welke verantwoordelijkheid ze dragen naar de publieke investeerder toe. Al te 

vaak is gebleken dat de financiële rapporten helemaal niet waarheidsgetrouw en dat de 

auditors dit mits een gezonde dosis professioneel scepticisme hadden kunnen doorzien. 

Het is dus noodzakelijk dat auditors dieper graven en niet te snel geloven wat het 

management beweert. Het is niet omdat het management het bedrijf leidt, dat de auditor 

niet mag ingaan tegen zijn beweringen. Vooral voor de gerapporteerde omzetcijfers 

zouden soms uitgebreidere controles uitgevoerd moeten worden, aangezien het 

overschatten van de inkomsten de meest gebruikte methode is om de winstcijfers op te 

blazen. Ook moet de auditor kijken in hoeverre de transacties en financiële structuren 

door de beugel kunnen. Natuurlijk schuilt hier een groot verschil tussen Europa en 

Amerika. In Europa moeten de boeken immers ook nog een waarheidsgetrouw beeld 

geven van de financieel-economische situatie geven van de toestand van het bedrijf, iets 

wat in Amerika met de huidige US GAAP (nog) niet verplicht is. Toch zitten de auditors 

ook daar in een unieke positie om het publiek in te lichten over de financieel-

economische toestand van een bedrijf. 
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Op het vlak van banking ligt de verantwoordelijkheid vooral bij de bankiers zelf. De 

zakenbanken hebben al te gewillig meegewerkt aan het creëren van onduidelijke, 

verduisterde jaarrekeningen. Ze zouden minder aandacht moeten hebben voor de eigen 

winsten op korte termijn en meer voor de risico’s en de gevaren voor de financiële 

markten op lange termijn.  

Zakenbanken controleren echter de financiële rapportering niet van de klanten waar ze 

geld aan lenen of waar ze de transacties van structureren. Ze kunnen wel trachten de 

motieven van de klant zo goed mogelijk te onderzoeken – waarom wil dit bedrijf een 

dergelijke structuur, financiering of transactie opzetten? Hierna zouden ze moeten 

weigeren om aan praktijken mee te werken die investeerders misleiden, misschien zelfs 

op basis van een opgestelde ethische code. Groobey (2003) geeft een overzicht van 

pertinente vragen die bankiers zichzelf zouden moeten stellen. Enkele belangrijke van die 

vragen zijn: 

- Hoe is de klant van plan om de transactie te rapporteren in de boeken?  

- Heeft de transactie een legitiem zakendoel? Is de transactie in essentie wel meer 

dan een lening?  

- Wat is het doel van Special Purpose Entities gecreëerd door de transactie? 

- Is de transactie wel ethisch, zelfs al worden de regels gevolgd? 

Het is van belang voor de reputatie en dus ook voor de rendabiliteit van de zakenbanken 

dat ze beseffen dat meewerken aan misleidende deals verkeerd is. De banken hebben 

immers investeerders en hun vertrouwen nodig. 

Dit vertrouwen zou ook vergroot kunnen worden als de zakenbanken zich zouden 

inzetten voor een meer transparante bedrijfsvoering. Een duidelijk overzicht van de 

investeringen die ze hebben in SPE’s en van de verschillende soorten rollen die ze spelen 

vis-à-vis de beursgenoteerde ondernemingen bijvoorbeeld.  

 

Het probleem met de analisten is dat ze meestal werken binnen een grote zakenbank en 

dat ze zich soms meer gedragen als een verkoper dan als een onderzoeker. De druk die 

andere departementen op de analisten zetten, bleek soms ongezond groot. Een voor de 

hand liggende oplossing is ook hier niet te vinden. Enkel de grote banken zijn immers 

kapitaalkrachtig genoeg om het dure analistenwerk te doen. De maatregelen die reeds 
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genomen zijn, zijn een stap in de goede richting, omdat ze tot doel hebben de ‘chinese 

muur’ tussen traditionele bankiers en analisten op te richten of te herstellen. Toch lijken 

ze me soms moeilijk controleerbaar, of de overheid zou de interne werking van de 

zakenbanken al moeten gaan bespioneren.  

Eerder zou er een systeem op poten moeten gezet worden waarbij onafhankelijke 

analistenbureaus een grotere rol kunnen spelen. Probleem is hierbij dat hun ratings niet 

voor het grote publiek toegankelijk zijn, maar enkel voor de (institutionele) investeerder 

die ervoor betaalt. 

Nosfinger en Kim (2003) stellen dan weer voor om elke effectenuitgifte te laten 

vergezellen door drie rapporten van analisten die niet voor de bank werken die de 

transactie onderschreven heeft. Deze analisten zouden betaald worden door het bedrijf dat 

de aandelen of obligaties uitgeeft. Zo zouden zakenbanken gemotiveerd worden om enkel 

kwaliteitsvolle bedrijven te begeleiden en zouden investeerders kunnen genieten van een 

minder subjectief oordeel over die kwaliteit. 

 

Heel ons financiële systeem draait echter rond de investeerders. Als zij meer zekerheid en 

veiligheid willen, dan moeten ze niet zozeer rekenen op nieuwe wetten of regels - er 

zullen immers steeds hebzuchtige managers en falende auditors zijn. Het meest krachtige 

mechanisme is nog steeds de rationaliteit en de zelfcorrectie van de markt. Als 

investeerders nu beter af zijn, ligt dat meer aan het feit dat ze nu actiever hun belangen 

verdedigen. Investeerders moeten waakzaam zijn, maar ook pro-actief handelen. Ze 

moeten in de gaten houden hoe de raad van bestuur samengesteld is en of ze efficiënt 

werkt. Ook moeten ze zich actief mengen in het debat omtrent de beloning van het 

topmanagement. Ten slotte moeten ze sceptisch blijven en vragen stellen (‘Investor self-

protection’, 2002): “Als investeerders bereid zijn om hun ongeloof te laten varen wanneer 

ze geconfronteerd worden met bedrijven met opgeblazen cijfers en onwaarschijnlijke 

toekomstplannen, dan kan geen enkele hoeveelheid aan regelgeving hen redden.” Laat dat 

maar de ultieme les zijn. 

 
 
 
 

Algemeen besluit – Lessen voor de toekomst  101 



 

VERANTWOORDING  

 
Bronvermelding voor de inleidende citaten: 

- “America’s investors…” (blz. 1): ‘Dirty rotten numbers’, 2002, blz. 20-27 

- “Doordeweeks kapitalisme…” (blz. 5): ‘Hoogmoed zonder grenzen. Het 

durfkapitalisme volgens Enron’, 2002, blz. 35-36 

- “Reviewing both…” (blz. 32): Wymeersch, 2002, blz. 13 

- “In GAAP…” (blz. 56): Ohly, 2002, blz. 8 

- “It appears that…” (blz. 64): Chow, 1982, blz. 272 

- “We’ll sell it…” (blz. 76): ‘Enron’s alchemy turns to lead for bankers’, 2002, 

blz. 18 

- “Buy! I…” (blz. 83): titel van een artikel verschenen in Time Magazine op 20 

mei 2002 

- “The trick is…” (blz. 89): ‘Enron: the lessons for investors’, 2002, blz. 31 

- “When a company…” (blz. 93): Munzig, 2003, blz. 2 

   i



 

REFERENTIES 
 

 A full-time occupation, 2004, The Economist, Volume 370, Number 8365, 6 maart 2004, blz. 16-17 

 Accounting in crisis, 2002, Business Week, 28 januari 2002, URL: 

<http://www.businessweek.com/magazine/content/02_04/b3767712.htm> (11/12/2003) 

 AGRAWAL, Anup en CHADHA, Sahiba, 2003, Corporate governance and accounting scandals, 

URL: <http://pages.stern.nyu.edu/~rengle/Agrawal.pdf> (15/02/2004) 

 AGRAWAL, Anup en KNOEBER, Charles R., 1996, Firm performance and mechanics to control 

agency problems between managers and shareholders, Journal of Financial & Quantitative Analysis, 

Vol. 31, Issue 3, September 1996, blz. 377-397 

 ALCHIAN, Armen A. en DEMSETZ, Harold, 1972, Production, information costs and economic 

organization, American Economic Review, Vol. 62, Issue 5, December 1972, blz. 777-795 

 BALL, Ray, ROBIN, Ashok en WU, Joanna Shuang, 2003, Incentives versus standards: properties 

of accounting income in four East Asian countries, Journal of Accounting and Economics, Vol. 36, 

December 2003, blz 235-270 

 BATES, Steve, 2002, Piecing together executive compensation, HR Magazine, Vol. 47, Issue 5, 

May 2002, blz. 60-65 

 BEASLEY, Mark S., 1996, An empirical analysis of the relation between the board of director 

composition and financial statement fraud, Accounting Review, Vol. 71, Issue 4, October 1996, blz. 

443-465 

 BEBCHUK, Lucian Ayre, FRIED, Jesse M. en WALKER David I., Managerial power and rent 

extraction in the design of executive compensation, University of Chicago Law Review, Vol. 69, 

Issue 3, Summer 2002, blz. 751-846 

 BECHT, Marco, BOLTON, Patrick en ROELL, Ailsa, 2002, Corporate Governance and control, 

ECGI Finance Working Paper, No. 02/2002, October 2002, 168 blz. 

 Belgisch Staatsblad, 2002, 2  Augustus 2002 — Wet houdende wijziging van het Wetboek van 

vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke 

deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare 

overnameaanbiedingen, 22 augustus 2002, blz. 36555-36565 

 BENSTON, George J. en HARTGRAVES, Al L., 2002, Enron: what happened and what can we 

learn from it, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 21, Issue 2, Summer 2002, blz. 105-127 

   ii



 

 BERTRAND, Marianne en MULLAINATHAN, Sendhil, 2000, Do CEO’s set their own pay? The 

ones without principles do, National Bureau of Economic Research Working Paper 7604 

 BHAGAT, Sanjai en BLACK, Bernard, 1999, The uncertain relationship between board 

composition and firm performance, Business Lawyer, Volume 54, Issue 3, May 1999, blz. 921-963 

 BOTERBERGH, Tom, 2000, Burgers, boeren en soldaten. Militaire lasten in de twee steden en het 

land van Aalst (1621-1648), Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent, URL: 

<http://home.planetinternet.be/~ld907264/boeren_burgers/bbs_inhoud.htm> (09/04/2004) 

 BROWN, Lawrence D., 1998, Managerial behavior and the bias in analysts’ earnings forecasts, 2 

juli 1998, URL: 

<http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/Delivery.cfm/98083102.pdf?abstractid=113508> 

(12/03/2004) 

 BROWN, Lawrence D., 2001, A temporal analysis of earnings surprises: profits versus losses, 

Journal of Accounting Research, Vol. 39, No 2, September 2001, blz. 221-241 

 BURGSTAHLER, David C. en EAMES, Michael J., 2003, Earnings management to avoid losses 

and earnings decreases: are analysts fooled?, Contemporary Accounting Research, Vol. 20, No 2, 

Summer 2003, blz. 253-294 

 CATANACH, A.H. en WALKER, P.L., 1999, The international debate over mandatory auditor 

rotation: a conceptual research framework, Journal of Accounting, Auditing en Taxation, Vol. 8, No 

1, blz. 43-66 

 CHEW, Ng, 2003, Rotation of auditors: history and recent developments, URL: 

<http://www.unisi.it/eventi/3AHIC/poster/History%20of%20Auditor%20Rotation.doc> 

(14/02/2004) 

 CHOW, Chee W., 1982, The demand for external auditing: size, debt and ownership influences, 

Accounting Review, Vol. 57, Issue 2, April 1982, blz. 272-291 

 COASE, Ronald, 1937, The nature of the firm, Economica, New Series 4, November 1937, blz. 386-

405 

 COASE, Ronald, 1960, The problem of social cost, Journal of Law and Economics, October 1960, 

blz. 1-44 

 COFFEE Jr., John C., 2002, Understanding Enron: It’s about the gatekeepers, stupid, Columbia Law 

School, The Center for Law and Economics, Working Paper No. 207, URL: 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=325240> (16/04/2004) 

 Commissie Corporate Governance, 2004, Persbericht. Commissie Corporate Governance uit de 

startblokken, 23 januari 2004, 2 blz., URL: 

   iii



 

<http://www.corporategovernancecommittee.be/nl/actualiteit/persberichten/default.aspx> 

(26/03/2004) 

 Commission of the European Communities, 2004, Proposal for a directive of the European 

Parliament and of the Council on statutory audit of annual accounts and consolidated accounts and 

amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC, 16 maart 2004, 42 blz., URL: 

<http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2004/com2004_0177en01.pdf> (06/04/2004) 

 DAILY, Catherine M. en DALTON, Dan R., 1992, The relationship between governance structure 

and corporate performance in entrepreneurial firms, Journal of Business Venturing, Vol. 7, Issue 5, 

September 1992, blz. 375-386 

 DAILY, Catherine M. en DALTON, Dan R., 1997, CEO and board chair roles held jointly or 

separately: much ado about nothing?, Academy of Management Executive, Vol. 11, Issue 3, August 

1997, blz. 11-20 

 De kunst van het boekhouden volgens Enron en Lernout & Hauspie, 2002, De Standaard, 5 februari 

2002, blz. 18 

 De val van de analisten, 2002, Dit was 2002 (gratis bijlage bij de Financieel-Economische Tijd), 28 

december 2002, blz. 10-12  

 DEGEORGE, François, PATEL, Jayendu en ZECKHAUSER, Richard, 1999, Earnings management 

to exceed thresholds, Journal of Business, Vol. 72, Issue 1, Jan 1999, blz. 1-33 

 DEHAENE, Alexander en OOGHE, Hubert, 1998, Board composition, corporate performance and 

dividend policy, Working Paper Vakgroep Bedrijfsfinanciering Universiteit Gent, Nr. 98/48, URL: 

<http://fetew.ugent.be/fac/research/WP/Papers/wp_98_48.pdf> (09/04/2004) 

 Dirty rotten numbers, 2002, Fortune (Europe), Volume 145, Issue 4, 18 februari 2002, blz. 20-27 

 ECGI, 1999, Brussels Stock Exchange monitoring 97, 98, 99, URL: 

<http://www.ecgi.org/codes/country_documents/belgium/be_monitoring_exchange.xls> 

(27/03/2004) 

 ECGI, 2003, Modernising company law and enhancing corporate governance in the European union 

– a plan to move forward, URL: <http://www.ecgi.org/commission/index.htm> (16/04/2004) 

 ENRIQUES, Luca, 2003, Bad apples, bad oranges: a comment from old Europe on post-Enron 

corporate governance reforms, Wake Forest Law Review, Vol. 38, Issue 3, Fall 2003, blz. 911-934 

 Enron, 2001a, Press release, 16 oktober 2001, URL: 

<http://www.enron.com/corp/pressroom/releases/2001/ene/68-3QEarningsLtr.html> (03/11/2003) 

 Enron, 2001b, Press release, 8 november 2001, URL: 

<http://www.enron.com/corp/pressroom/releases/2001/ene/78-SECReleaseLtr.html> (04/11/2003) 

   iv



 

 Enron: the lessons for investors, 2002, Money, Vol. 31, Issue 2, January 2002, blz. 30-31 

 Enron: virtual company, virtual profits, 2002, Financial Times, 4 februari 2002, blz. 16 

 Enron’s alchemy turns to lead for bankers, 2002, Financial Times, 1 maart 2002, URL: 

<http://specials.ft.com/enron/FT3E9GX09YC.html> (17/11/2003) 

 Ernst & Young, 2002, Audit committees: providing oversight in challenging times, URL: 

<http://eymedia.ey.com/us/audit_committee/enter_email.asp?articleID=87> (15/03/2004) 

 FAMA, Eugene F., 1980, Agency problems and the theory of the firm, Journal of Political Economy, 

Vol. 88, Issue 2, April 1980, blz. 288-307 

 FAMA, Eugene F. en JENSEN, Michael C., 1983, Separation of ownership and control, Journal of 

Law and Economics, Vol. 26, Issue 2, June 1983, blz. 301-326 

 Fat cats feeding. Special report: executive pay, 2003, The Economist, Volume 369, Number 8345, 

11 oktober 2003, blz. 73-76 

 FERRARINI, Guido, MOLONEY, Niamh en VESPRO, Cristina, 2003, Executive remuneration in 

the EU: comparative law and practice, ECGI Law Working Paper, No. 09/2003, June 2003, 67 blz. 

 FINKELSTEIN, Sydney en D’AVENI, Richard A., 1994, CEO duality as a double-edged sword: 

how boards of directors balance entrenchment avoidance and unity of command, Academy of 

Management Journal, Vol. 37, Issue 5, October 1994, blz. 1079-1108 

 FIRTH, Michael, 2002, Auditor-provided consultancy services and their associations with audit fees 

and audit opinions, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 29, Issue 5/6, June/July 2002, 

blz. 661-693 

 FRIEDLAND, Norman, 2002, Audit history: how we got Enron, Corporate Board, Vol. 23, Issue 

134, May/June 2002, blz. 9-12 

 GAO, 2003a, Public accounting firms. Mandated study on consolidation and competition, juli 2003, 

147 blz., URL: <http://www.gao.gov/new.items/d03864.pdf> (02/03/2004) 

 GAO, 2003b, Public accounting firms. Required study on the potential effects of mandatory audit 

firm rotation, November 2003, 98 blz., URL: <http://www.gao.gov/new.items/d04216.pdf> 

(09/03/2004) 

 Giving meaning to the best codes of practice. Corporate governance, 2002, Financial Times, 19 

februari 2002, blz. 14 

 GJESDAL, Froystein, 1981, Accounting for stewardship, Journal of Accounting Research, Vol. 19, 

Issue 1, Spring 1981, blz. 208-231 

   v



 

 GROOBEY, Chris, 2003, Enron accusations force banking rethinking, International Financial Law 

Review, Vol. 22, Issue 11, November 2003, blz. 26-29 

 GROSSMAN, Sanford J. en HART, Oliver D., 1986, The costs and benefits of ownership: a theory 

of vertical and lateral integration, Journal of Political Economy, Vol. 94, Issue 4, August 1986, blz. 

691-719 

 HALL, Brian J. en MURPHY, Kevin J., 2003, The trouble with stock options, Journal of Economic 

Perspectives, Vol. 17, Issue 3, Summer 2003, blz. 49-70 

 HARTGRAVES, Al L. en BENSTON, George J., 2002, The evolving accounting standards for 

special purpose entities and consolidations, Accounting Horizons, Volume 16, No. 3, September 

2002, blz. 245-258 

 HEALY Paul M. en WAHLEN James M., 1999, A review of the earnings management literature and 

its implications for standard setting, Accounting Horizons, Vol. 13, No. 4, December 1999, blz. 365-

383 

 HERMALIN, Benjamin E. en WEISBACH, Michael S, 1991, The effects of board composition and 

direct incentives on firm performance, Financial Management, Vol. 20, Issue 4, Winter 1991, blz. 

101-112 

 HERMALIN, Benjamin E. en WEISBACH, Michael S, 2001, Boards of directors as an 

endogenously determined institution: a survey of the economic literature, NBER working paper 

series, Working paper 8161, URL: <http://papers.nber.org/papers/w8161.pdf> (22/03/2004) 

 HIMMELBERG, Charles P., HUBBARD, R. Glenn en PALIA, Darius, 1999, Understanding the 

determinants of managerial ownership and the link between ownership and performance, Journal of 

Financial Economics, Vol 53, Issue 3, September 1999, blz. 353-384 

 HOLMSTROM, Bengt en KAPLAN Steven N., 2003a, The state of U.S. corporate governance: 

what’s right and what’s wrong?, ECGI Working Paper Series in Finance, Working Paper No. 

23/2003, September 2003, 39 blz., URL: 

<http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID441100_code030908630.pdf?abstractid=44110

0> (19/03/2004) 

 HOLMSTROM, Bengt en KAPLAN Steven N., 2003b, The dangers of too much governance, MIT 

Sloan Management Review, Vol. 45, Issue 1, Fall 2003, blz. 96 

 Hoogmoed zonder grenzen. Het durfkapitalisme volgens Enron, 2002, De Standaard, 19 januari 

2002, blz. 35-36 

 HOTALING, Andrea en LIPPITT, Jeffrey, 2003, Reconstructing financial reporting after the 

accounting fraud disclosure at Enron Energy Company, Internal Journal of Management, Volume 

20, Issue 4, December 2003, blz. 464-469 

   vi



 

 How corrupt is Wall Street?, 2002, Business Week, 13 mei 2002, URL: 

<http://www.businessweek.com/magazine/content/02_19/b3782001.htm> (02/03/2004) 

 IASB, 2003, Report to the IASC Foundation Trustees from Sir David Tweedie, 11 blz., URL: 

<http://www.iasb.org/uploaded_files/documents/8_129_031104-dpt.pdf> (03/04/2004) 

 Investor self-protection, 2002, The Economist, 28 november 2002, URL: 

<http://www.economist.com/printerfriendly.cfm?story_ID=1465805> (16/11/2003) 

 Is Enron overpriced?, 2001, Fortune, 5 maart 2001, URL: 

<http://www.fortune.com/fortune/investing/articles/0,15114,369278,00.html> (17/10/2003) 

 JENSEN, Michael C. en MECKLING, William H., 1976, Theory of the firm: managerial behavior, 

agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, Volume 3, Issue 4, October 

1976, blz. 305-359 

 JENSEN, Michael C. en MURPHY, Kevin J., 1990, CEO incentives – It’s not how much you pay, 

but how, Harvard Business Review, Vol. 68, Issue 3, May/June 1990, blz. 138-153 

 KLEIN, April, 1998, Firm performance and board committee structure, Journal of Law & 

Economics, Vol. 41, Issue 1, April 1998, blz. 275-303 

 KLEIN, April, 2002, Audit committee, board of director characteristics, and earnings management, 

Journal of Accounting and Economics, Vol. 33, Issue 3, Aug 2002, blz. 375-400 

 KPMG, 2002, Implementing IAS. Extract from: IAS compared with US GAAP, 21 blz., URL: 

<http://www.kpmg.co.uk/pubs/ias_comp_usgaap.pdf> (07/02/2004) 

 KPMG handelde roekeloos, 2002, De Standaard, 23 oktober 2002, blz. 19 

 LA PORTA, Rafael, LOPEZ-DE-SILANES, Florencio, SCHLEIFER, Andrei en VISHNY, Robert, 

2000, Investor protection and corporate governance, 40 blz., URL: 

<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=183908#PaperDownload > (14/02/2004) 

 Learn to play the earnings game (and Wall Street will love you), 1997, Fortune, 31 maart 1997, 

URL: <http://business.scu.edu/~jsepe/earnmgt.htm> (16/02/2004) 

 LEUZ, Christian, 2003, IAS versus US GAAP : information asymmetry-based evidence from 

Germany’s new market, Journal of Accounting Research, Volume 41, No. 3, June 2003, blz. 445-

472 

 LEUZ, Christian, NANDA, Dhananjay en WYSOCKI, Peter D., 2003, Earnings management and 

investor protection: an international comparison, Journal of Financial Economics, Vol. 69, Issue 3, 

September 2003, blz. 505-527 

 LITAN, Robert E. en WALLISON, Peter J., 2003, Beyond GAAP, Regulation, Volume 26, Issue 3, 

Fall 2003, blz. 50-55 

   vii



 

 MATSUMOTO, Dawn A., 2002, Management’s incentives to avoid negative earnings surprises, The 

Accounting Review, Vol. 77, No 3, July 2002, blz. 483-514 

 MCLEAN, Bethany en ELKIND, Peter, 2003, The smartest guys in the room: the amazing rise and 

scandalous fall of Enron, Portfolio, 435 blz.  

 MEHRAN, Hamid, 1995, Executive compensation structure, ownership, and firm performance, 

Journal of Financial Economics, Vol 38, Issue 2, June 1995, blz. 163-184 

 Messier’s mess, 2002, The Economist, 6 juni 2002 

 MOORE, M. L., 1973, Management changes and discretionary accounting decisions, Journal of 

Acounting Research, Vol.11, Spring 1973, blz. 100-107 

 MULFORD, Charles W. en COMISKEY, Eugene E., 2002, The financial numbers game: detecting 

creative accounting practices, John Wiley & Sons, New York, 395 blz. 

 MUNZIG, Peter Grosvenor, 2003, Enron and the economics of corporate governance, June 2003, 

URL:<http://www-econ.stanford.edu/academics/Honors_Theses/Theses_2003/Munzig.pdf> 

(7/02/2004)  

 MYERS, James N., MYERS Linda A. en OMER, Thomas C., 2003, Exploring the term of the 

auditor-client relationship and the quality of earnings: a case for mandatory rotation?, The 

Accounting Review, Vol. 78, No. 3, blz. 779-799 

 NOFSINGER, John en KIM, Kenneth, 2003, Infectious greed: restoring confidence in America’s 

companies, Pearson Education, New Jersey, 277 blz. 

 OHLY, D. Christopher, 2002, In GAAP we trust, The CPA Journal, Vol. 72, Issue 10, August 2002, 

blz. 8-9 

 Parma splat. Special report: Europe’s corporate governance, 2004, The Economist, Volume 370, 

Number 8358, 17 januari 2004, blz. 50-52 

 RASHAD ABDEL-KHALIK, A., 2002, Reforming corporate governance post Enron: shareholders’ 

board of trustees and the auditor, Journal of Accounting and Public Policy, Volume 21, blz. 97-103 

 RECHNER, Paula K. en DALTON, Dan R., 1991, CEO duality and organizational performance: a 

longitudinal analysis, Strategic Management Journal, Vol. 12, Issue 2, February 1991, blz. 155-160 

 Report and recommendations of the Blue Ribbon Committee on improving the effectiveness of 

corporate audit committees, 1999, 75 blz., URL: <http://www.nyse.com/pdfs/blueribb.pdf> 

(12/12/2003) 

 Report of investigation by the special investigative committee of the board of directors of Enron 

corp. (“Powers report”), 2002, 218 blz., URL: 

<http://news.findlaw.com/hdocs/docs/enron/sicreport> (14/12/2003) 

   viii



 

 Report of the high level group of company law experts on a modern regulatory framework for 

company law in Europe, 2002, 165 blz., URL: 

<http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/company/modern/consult/report_en.pdf> 

(01/04/2004) 

 RITTER, Jay R., 1998, Initial public offerings, 31 blz., URL: <http://bear.cba.ufl.edu/ritter/-

rittipo1.pdf> (12/03/2004) 

 ROSENFIELD, P., 1974, Stewardship, Objectives of Financial Statements , Vol 2, Selected Papers, 

New York, AICPA 

 ROSENSTEIN, Stuart en WYATT, Jeffrey G, 1990, Outside directors, board independence, and 

shareholder wealth, Journal of Financial Economics, Vol. 26, Issue 2, May 1990, blz. 175-191 

 ROSENSTEIN, Stuart en WYATT, Jeffrey G, 1997, Inside directors, board effectiveness, and 

shareholder wealth, Journal of Financial Economics, Vol. 44, Issue 2, May 1997, blz. 229-250 

 Royal Dutch/Shell - Another Enron?, 2004, The Economist, Volume 370, Number 8366, 13 maart 

2004, blz. 65-66 

 Sarbanes-Oxley Act of 2002, 2002, 66 blz., URL: 

<http://news.findlaw.com/hdocs/docs/gwbush/sarbanesoxley072302.pdf> (21/11/2003) 

 SCHWARCZ, Steven L., 2002, Enron and the use and abuse of Special Purpose Entities in corporate 

structures, The Financier, Vol. 9, No 1-4, blz. 23-29 

 SCOTT, Matthew S, 2002, What investors can learn from the Enron mess, Black Enterprise, Vol. 32, 

Issue 9, April 2002, blz. 72-75 

 SEC, 1996, Remarks by Arthur Levitt, Chairman SEC, The accountant’s critical eye, 10 december 

1996, URL: <http://www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1996/spch122.txt> (04/04/2004) 

 SEC, 1998, Remarks by chairman Arthur Levitt: The “numbers game”, 28 september 1998, URL: 

<http://www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1998/spch220.txt> (10/03/2004) 

 SEC, 2002, NASD and NYSE Rulemaking: SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION 

(Release No. 34-45908; File No. SR-NASD-2002-21; SR-NYSE-2002-09), URL: 

<http://www.sec.gov/rules/sro/34-45908.htm> (19/03/2004) 

 SEC, 2003a, Speech by SEC Commissioner: The Sarbanes-Oxley Act of 2002: goals, content and 

status of implementation, by Commissioner Paul S. Atkins, 25 maart 2003, URL: 

<http://www.sec.gov/news/speech/spch032503psa.htm> (13/11/2003) 

 SEC, 2003b, Interpretation: Commission guidance regarding management’s discussion and analysis 

of financial condition and results of operations, URL: 

<http://www.sec.gov/rules/interp/338350.htm> (24/02/2004) 

   ix



 

 SEC, 2003c, SEC factsheet on global analyst research settlements, URL: 

<http://www.sec.gov/news/speech/factsheet.htm#P99_9604> (04/03/2004) 

 SHIVDASANI, Anil en YERMACK, David, 1999, CEO involvement in the selection of new board 

members, Journal of Finance, Vol. 54, Issue 5, October 1999, blz. 1829-1853 

 SHLEIFER, Andrei en VISHNY, Robert W., 1997, A survey of corporate governance, The Journal 

of Finance, Vol LII, No 2, Juni 1997, blz. 737-783 

 SPIRA, Laura F, 2003, Audit committees: begging the question, Corporate Governance: an 

international review, Vol. 11, Issue 3, July 2003, blz. 180-188 

 Still counting the cost, 2003, The Economist, Volume 369, Number 8346, 18 oktober 2003 

 TARCA, Ann, 2004, International convergence of accounting practices: choosing between IAS and 

US GAAP, Journal of International Financial Management and Accounting, Volume 15, Issue 1, 

January 2004, blz. 60-91 

 TERRY, Graham Vaughan, 2002, Lessons from Enron: the collapse of an empire, 18 juni 2002, 

URL: <http://www.saica.co.za/documents/enron.pdf> (23/10/2003) 

 The panel on audit effectiveness – Report and recommendations, 31 augustus 2000, URL: 

<http://www.pobauditpanel.org/download.html> (13/02/2004) 

 The Warren Buffet you don’t know, 1999, Business Week, 5 juli 1999, URL: 

<http://www.businessweek.com/1999/99_27/b3636001.htm> (28/03/2004) 

 They might be giants, 2004, CFO Magazine, 12 januari 2004, URL: 

<http://www.cfo.com/Article?article=11639> (23/03/2004) 

 US Senate, 2002a, Testimony of Frank Partnoy, Hearings before the United States Senate, 24 januari 

2002, URL: <http://www.senate.gov/~gov_affairs/012402partnoy.htm> (02/02/2004) 

 US Senate, 2002b, Report 107-70. The role of the board of directors in Enron’s collapse, 8 juli 2002, 

62 blz., URL: <www.senate.gov/~gov_affairs/070902enronboardreport.pdf> (04/04/2004) 

 VAFEAS, Nikos, 1999, Board meeting frequency and firm performance, Journal of Financial 

Economics, Vol. 53, Issue 1, July 1999, blz. 113-142 

 VAN DER ELST, Christoph, 2002, De wet deugdelijk vennootschapsbestuur, Working Paper Series 

Financial Law Institute, WP2002-13, 14 blz., URL: 

<http://www.law.ugent.be/fli/WP/WP2002pdf/WP2002-13.pdf> (03/04/2004) 

 VAN DER ELST, Christoph, 2004a, De Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act en haar 

uitvoeringsmaatregelen, Working Paper Series Financial Law Institute, WP2004-01, 73 blz., URL: 

<http://www.law.ugent.be/fli/WP/WP2004-pdf/WP2004-1.pdf> (03/04/2004) 

   x



 

 VAN DER ELST, Christoph, 2004b, Corporate governance: een wettelijke (r)evolutie, WP2004-04, 

25 blz., URL: <http://www.law.ugent.be/fli/WP/WP2004-pdf/WP2004-4.pdf> (17/04/2004) 

 VANSTRAELEN, Ann en VAN TENDELOO, Brenda, 2003, A comparison of the quality of 

reported earnings under German and Swiss GAAP versus IFRS, URL: 

<http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID410101_code030529540.pdf?abstractid=41010

1> (13/03/2004) 

 VARMA, Jayanth R., 2002, Governance, supervision and market discipline: lessons from Enron, 

URL: <http://www.iimahd.ernet.in/~jrvarma/papers/Enron_paper.pdf> (15/02/2004) 

 VBO, 1998, Corporate governance, januari 1998, 12 blz., URL: 

<http://www.ecgi.org/codes/country_documents/Belgium/vbo_feb_nl.pdf> (13/04/2004) 

 WACHTEL, Howard M., 1996, Alexander Hamilton and the origins of Wall Street, 34 blz., URL: 

<http://econwpa.wustl.edu:8089/eps/eh/papers/9610/9610001.pdf> (10/04/2004) 

 WATTS, Ross L. en ZIMMERMAN, Jerold L., 1986, Positive Accounting Theory, Prentice-Hall, A 

Pearson Education Company, Upper Saddle River, New Jersey, 388 blz.  

 WYMEERSCH, Eddy, 2002, Company law in turmoil and the way to global company practice, 

Working Paper Series Financial Law Institute, WP2002-10, 17 blz., URL: 

<http://www.law.ugent.be/fli/WP/WP2002-pdf/WP2002-10.pdf> (03/04/2004) 

 XIE, Biao, DAVIDSON III, Wallace N. en DADALT, Peter J., 2003, Earnings management and 

corporate governance: the role of the board and the audit committee, Journal of Corporate Finance, 

Vol. 9, Issue 3, June 2003, blz. 295-316 

 YERMACK, David, 1996, Higher market valuation of companies with a small board of directors, 

Journal of Financial Economics, Vol. 40, Issue 2, February 1996, blz. 185-211 

 ZAHRA, Shaker A., 1996, Governance, ownership and corporate entrepreneurship: the moderating 

impact of industry…, Academy of Management Journal, Vol. 39, Issue 6, December 1996, blz. 

1713-1735 

 ZEFF, Stephen A., 2003, How the U.S. accounting profession got where it is today: part II, 

Accounting Horizons, Vol. 17, No. 4, December 2003, blz. 267-286 

 
 

   xi


