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Samenvatting
Onder

maatschappelijk

verantwoord

ondernemen

(MVO)

wordt

verstaan

dat

ondernemingen niet enkel economische doelstellingen nastreven, maar meervoudige
doelstellingen zodat er meerwaarde wordt gecreëerd op het vlak van ‘People, Profit en
Planet’. Dit alles moet de onderneming vrijwillig doen aangezien bijna niets is opgenomen
in wetten. De laatste jaren genieten MVO en het rapporteren over MVO wereldwijd van
een stijgende populariteit als reactie op betreurende gebeurtenissen zoals de recente
kredietcrisis, de schandalen rond kinderarbeid of de verschillende milieurampen. Elke
onderneming kan aan MVO doen. Het maakt niet uit of deze groot of klein is, een
familiebedrijf is of niet, internationaal actief is of niet. De grootste groep ondernemingen
in België zijn familieondernemingen. Maar liefst 75 procent van de ondernemingen in
België wordt bestuurd door een familie. In deze masterproef wordt achterhaald of
familiebedrijven net meer of minder aan MVO-rapportering doen in vergelijking met nietfamiliebedrijven. Verder wordt er ook achterhaald welke determinanten een invloed
hebben op de mate van MVO-rapportering door familiebedrijven. Deze centrale
onderzoeksvraag wordt samen met het praktijkprobleem en de verschillende deelvragen
beschreven in hoofdstuk 1. Aan de hand van een literatuurstudie en een empirische
studie wordt er getracht een antwoord te formuleren op de deelvragen en de centrale
onderzoeksvraag.
Hoofdstuk 2 vormt het eerste deel van de literatuurstudie. Hierin wordt het eerste
belangrijk begrip van deze masterproef behandeld, namelijk MVO. Om te beginnen wordt
de definitie van MVO toegelicht waarbij wordt aangehaald dat er geen eenduidige
definitie bestaat. Hierdoor is het voor veel bedrijven een onduidelijk begrip waardoor elke
onderneming de nadruk op een ander aspect legt. Uit de verschillende definities kunnen
vijf gemeenschappelijke kenmerken worden gehaald, namelijk respect, meervoudige
doelstellingen, waardecreatie, verantwoordelijkheid en vrijwilligheid. Daarna wordt de
toenemende populariteit van MVO en de oorzaken hiervan besproken. Verder worden de
motieven om aan MVO te doen en hierover te rapporteren toegelicht. Ten slotte wordt
besproken in welke mate familiebedrijven aan MVO doen.
In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op MVO-rapportering. Allereerst wordt de mate
van MVO-rapportering besproken. Net zoals MVO, kent ook MVO-rapportering wereldwijd
een stijgende tendens. De verschillen tussen de landen zijn echter groot. België scoort
relatief laag in vergelijking met andere landen. Ondernemingen kunnen verschillende
vormen en methoden gebruiken om aan MVO-rapportering te doen, wat wordt besproken
in de volgende sectie van dit hoofdstuk. Zo bestaan er verschillende soorten verslagen
die ook verschillen in lengte en diepgang. Vervolgens wordt er verder gegaan met de
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Global Reporting Initiative. Dit is een organisatie die maatschappelijke verslaggeving wil
stimuleren. Hiervoor hebben ze een Sustainability Reporting Framework ontwikkeld dat
de transparantie moet doen toenemen. Er wordt verdergegaan met een beknopte
uiteenzetting van de regelgeving op nationaal, Europees en wereldniveau. Om dit
hoofdstuk

af

te

sluiten

wordt

een

opsomming

gegeven

van

de

verschillende

determinanten die een invloed hebben op de mate van MVO-rapportering.
De literatuurstudie wordt afgesloten met hoofdstuk 4 dat handelt over familiebedrijven.
Eerst wordt de definitie van familiebedrijven nader bekeken. Al snel blijkt dat er in de
literatuur geen eenduidige definitie van familieondernemingen wordt gehanteerd.
Vervolgens wordt het belang van de familieondernemingen in de Belgische economie
besproken. Daarna worden de speciale kenmerken van familieondernemingen toegelicht.
Deze kenmerken zijn permanent ondernemerschap, een functionele familie en een
professioneel bestuur. Ten slotte wordt ingegaan op het rapporteringsgedrag van
familiebedrijven. In deze sectie worden de agency problemen en de twee stromingen in
de literatuur over agency binnen een familieonderneming uitgebreid besproken.
Hoofdstuk 5 vat het empirisch onderzoek aan. Hierin worden de vier hypothesen
ontwikkeld die later worden onderworpen aan een empirische toetsing. Voor het
ontwikkelen van de hypothesen wordt gebruik gemaakt van de literatuurstudie in
hoofdstuk 2, 3 en 4.
In

hoofdstuk

6

wordt

het

onderzoeksopzet

besproken.

Allereerst

worden

de

verschillende variabelen die in dit onderzoek gebruikt worden toegelicht. Daarna wordt
verdergegaan met het bespreken van de dataverzameling om waardes voor de
verschillende variabelen toe te wijzen. De Bel-first databank wordt hiervoor gehanteerd.
Verder wordt deze database ook gebruikt om ondernemingen te selecteren waar naar
een vragenlijst wordt verzonden. Daarna worden het aantal respondenten toegelicht en
wordt de data verwerkt zodat er kan worden overgegaan tot het toetsen van de
hypothesen.
Hoofdstuk 7 bevat de toetsen van de hypothesen waarbij de resultaten worden
gevormd. Eerst wordt het model voorgesteld dat wordt gebruikt om de vier hypothesen
te toetsen en worden alle regressievergelijkingen vermeld. Voor alle hypothesen wordt de
binaire logistische regressie gehanteerd. De eerste en tweede hypothese maken gebruik
van de steekproef van familie- en niet-familieondernemingen. De derde en vierde
hypothese worden getest aan de hand van de steekproef van familiebedrijven. Daarna
wordt er overgegaan tot de beschrijvende analyse waarbij alle variabelen worden
voorgesteld. Vervolgens worden de resultaten van de hypothesen besproken waarbij
hypothese 3 en 4 kunnen worden bevestigd aangezien de controlevariabele in deze
IV

regressievergelijking

een

familieleden

raad

in

de

significante
van

invloed

bestuur

of

aantoont.
in

het

Dit

betekent

managementteam

dat
van

meer
een

familieonderneming leidt tot minder MVO-rapportering door dat familiebedrijf. In de
laatste sectie van dit hoofdstuk wordt de robuustheid van de regressievergelijkingen
nagegaan.
In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 8, wordt het algemeen besluit voor deze
masterproef gevormd. Verder wordt ook ingegaan op de zwakheden en beperkingen van
dit onderzoek en worden aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd.
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Deel I: Probleemstelling
Hoofdstuk 1: Probleemstelling en onderzoeksplan
In het eerste hoofdstuk van deze masterproef wordt in sectie 1.1 het praktijkprobleem
besproken. In sectie 1.2 worden verschillende onderzoeksvragen geformuleerd. Ten
slotte wordt in sectie 1.3 het onderzoeksplan besproken.

1.1 Praktijkprobleem
Maatschappelijk verantwoord ondernemen wil zeggen dat ondernemingen niet enkel
economische, maar meervoudige doelstellingen moeten nastreven zodat ze meerwaarde
op het vlak van ‘People, Profit en Planet’ kunnen realiseren. Verder moeten ze trachten
waarde te creëren binnen de samenleving en verantwoordelijkheden op te nemen voor
hun daden. Dit alles moeten de ondernemingen vrijwillig doen aangezien bijna niets is
vastgelegd in wetten (Campopiano, Cassia, & De Massis, 2011; Gamerschlag Möller, &
Verbeeten, 2001; Jenkins, 2006; Molderez, 2009; Niehm, Swinney, & Miller, 2008).
De laatste jaren kent MVO wereldwijd een toenemende populariteit (Business & Society
Belgium, 2011; Gamerschlag, Möller, & Verbeeten, 2001; Mohd Ghazali, 2007; Moratis &
van der Veen, 2010). Deze stijgende populariteit is een reactie op het geschieden van
betreurende

gebeurtenissen

die

debatten

over

verantwoordelijkheden

van

de

ondernemingen hebben geopend. Voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen zijn de
schandalen rond kinderarbeid door de grote sportmerken, de kredietcrisis die ertoe leidde
dat politici en burgers vertrouwen verloren in banken en de verschillende milieurampen
die aanzet hebben gegeven voor meer maatschappelijk ondernemen (Molderez, 2009).
Naast de stijgende trend om aan MVO te doen, zien we ook dat er steeds meer bedrijven
informatie rapporteren omtrent hun MVO-acties (Bouten & Everaert, 2012). Zo
publiceerde 95 procent van de 250 grootste ondernemingen (G250) een MVO-rapport in
2011. Dit is een stijging van maar liefst 171 procent ten opzichte van 1999 (KPMG,
2008; KPMG, 2011). Ondanks deze wereldwijde positieve trend, zijn er nog grote
verschillen tussen de verschillende landen. Absolute koplopers zijn Groot-Brittannië en
Japan, aangevuld met de VS dat in de voorbije jaren een grote sprong voorwaarts heeft
gemaakt. Hier publiceert ongeveer 90 procent van de ondernemingen een MVO-verslag.
Het is niet verrassend dat dit de top drie is aangezien er in deze landen veel
hoofdkantoren van zeer grote ondernemingen gevestigd zijn. In België wordt maar
weinig aan MVO-rapportering gedaan (rond 10 procent). Dit kan verklaard worden
doordat er in België relatief weinig hoofdkantoren gevestigd zijn (Bouten & Everaert,
2012; Moratis & van der Veen, 2010).
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Zoals eerder aangehaald is MVO een vrijwillig gegeven en ontbreekt er een wetgeving die
MVO in zijn totaliteit behandelt (Bouten & Everaert, 2012). Wel heeft Europa
verschillende initiatieven, richtlijnen en codes ontworpen omtrent de publicatie van
informatie inzake governance, milieu en sociale aspecten (Business & Society, 2008).
Ondanks de toenemende populariteit van MVO-acties, is er relatief weinig onderzoek
gevoerd naar de mate van rapportering over MVO. De meeste onderzoeken focussen zich
op de mate waaraan bedrijven aan MVO doen, welke MVO-acties ze belangrijk vinden en
wat de voordelen zijn voor bedrijven indien ze aan MVO doen (Campopiano et al., 2011;
Cruz Déniz Déniz & Suárez, 2005; Jenkins, 2006; Niehm et al., 2008).
Het tweede centraal begrip in deze masterproef is familiebedrijven. Familiebedrijven
spelen een grote rol in de Belgische economie. Zo worden 123.000 Belgische
ondernemingen bestuurd door een familie, wat overeenkomt met meer dan 75 procent
van de Belgische ondernemingen. In de rest van Europa zijn familiebedrijven ook in de
meerderheid. In Europa zijn er slechts drie landen die beter doen. Spanje is de koploper
met 85 procent, gevolgd door Frankrijk (83 procent) en Duitsland (79 procent) (FBNet,
2011; Flören, 1998).
Het economische belang van deze familiebedrijven mag niet worden onderschat. Ze
hebben een aandeel van 45 procent in de totale tewerkstelling van ons land. België
scoort hier vrij hoog in vergelijking met andere Europese landen. Enkel Frankrijk en Italië
doen beter met een percentage van ongeveer 50 procent. Daarnaast leveren de
familiebedrijven een grote bijdrage aan het bruto binnenlands product. In België zijn ze
verantwoordelijk voor een derde van het BBP wat neerkomt op 102 miljard euro (FBNet,
2011).
Door het groot belang van familiebedrijven wereldwijd zal het niet verbazen dat er al
uitvoerig

onderzoek

onderzoeken

met

is

verricht

betrekking

naar
tot

familiebedrijven.

familiebedrijven

Zo

en

zijn

er

verschillende

corporate

governance,

ondernemingswaarde, kapitaalstructuur, agency problemen, etc. Helaas is er weinig
onderzoek

gevoerd

naar

familiebedrijven

en

de

mate

van

rapporteren

van

MVO-rapporten (Mohd Ghazali, 2007). Wel is er reeds onderzoek gevoerd naar de mate
van MVO-rapportering door bedrijven in het algemeen (Bouten, 2011; Bouten &
Everaert, 2012; Dhaliwal, Zhen, Tsang & Yang, 2011; Gamerschlag et al., 2011). MVOrapportering is een vrijwillig gegeven en kan men dus verstaan onder vrijwillige
rapportering (Chen, Chen, & Cheng, 2007; Gamerschlag et al., 2001; Uhlaner, van GoorBalk, & Masurel, 2004). Over familiebedrijven en vrijwillige rapportering zijn wel veel
artikels gepubliceerd (Ali, Chen, & Radhakrishnan, 2007; Chen et al., 2008; Kets, 2002).
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1.2 De onderzoeksvragen
In de eerste sectie wordt de centrale onderzoeksvraag toegelicht. In de tweede sectie
worden

verschillende

deelvragen

geformuleerd

die

dienen

om

de

centrale

onderzoeksvraag te beantwoorden.
1.2.1 De centrale onderzoeksvraag
Uit het praktijkprobleem blijkt dat MVO van een steeds toenemende bekendheid geniet.
Ondernemingen gaan meer MVO-acties ondernemen en meer MVO-rapporten rapporteren
om meer open naar de buitenwereld te handelen en te laten zien dat ze hun
verantwoordelijkheid opnemen (Ali et al., 2007; Molderez, 2009; Niehm et al., 2008,
Uhlaner et al., 2004). Het is interessant om te achterhalen of dit ook geldt voor
familiebedrijven die gekenmerkt worden door specifieke eigenschappen. De centrale
onderzoeksvraag voor deze masterproef wordt dan ook als volgt geformuleerd:
Verschilt de mate van MVO-rapportering door familiebedrijven met de mate van
MVO-rapportering door niet-familiebedrijven en welke determinanten hebben
een invloed op de mate van MVO-rapportering door familiebedrijven?
Dit onderwerp kent een duidelijke economische relevantie. Aan MVO doen en hierover
rapporteren levert een competitief voordeel op (DG Internal Market and Service, 2011;
Jenkins, 2006). Op die manier zijn de stakeholders op de hoogte van MVO-acties
waardoor het mogelijk is dat klanten sneller geneigd zijn om hun product of dienst te
kopen, dat leveranciers liever met hun samenwerken of dat werknemers productiever
worden omdat ze voelen dat er met hen rekening wordt gehouden. Aangezien steeds
meer ondernemingen aan MVO doen en hierover rapporteren, is het een must geworden
voor de andere bedrijven om hierin te volgen zodat ze kunnen blijven concurreren. Op
die manier wordt er door de verschillende bedrijven een meerwaarde gecreëerd op de
drie dimensies van MVO, namelijk ‘People, Planet en Profit’, wat de maatschappij enkel
maar ten goede komt.
1.2.2 Deelvragen
Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, dienen we deze op te splitsen
in verschillende deelvragen. Er zijn zowel theoretische als empirische deelvragen die
beantwoord moeten worden. De theoretische deelvragen worden als volgt ingekleed:


Wat wordt er verstaan onder het begrip familieonderneming?
In de literatuur wordt gebruik gemaakt van verschillende definities van
familiebedrijven waardoor er geen sprake is van een universele definitie (Cruz Déniz
Déniz & Cabrera Suárez, 2005; Niehm et al., 2008, Uhlaner et al., 2004).
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Familiebedrijven hebben unieke kenmerken die tot een competitief voordeel kunnen
leiden (Cruz Déniz Déniz & Cabrera Suárez, 2005). Ze worden gekenmerkt door het
geconcentreerd eigendom aangezien de familie de aandelen zoveel mogelijk onder de
familieleden wil verdelen zodat de onderneming stabiel blijft (Ali et al., 2007;
Campopiano et al., 2011; Cruz Cruz Déniz Déniz & Cabrera Suárez, 2005, Flören,
1998). Het is belangrijk om in de literatuur opzoek te gaan naar één definitie die dan
later wordt toegepast in het empirisch deel van de masterproef.


Wat wordt er verstaan onder MVO en een MVO-rapport?

Er zijn verschillende definities van MVO. Dit leidt tot interpretatieverschillen wat
discussies doet oplaaien (Moratis & van der Veen, 2010; Van Lanschot, 2013). In het
algemeen wordt MVO gedefinieerd als elke vrijwillige bijdrage tot de duurzame
ontwikkeling van een bedrijf die verder gaat dan de legale vereisten. Het gaat over
acties die ten goede komen aan de verschillende stakeholders (werknemers, klanten,
leveranciers, buurtbewoners, …) en het milieu zonder het economische uit het oog te
verliezen (Gamerschlag et al., 2001).
Een MVO-rapport kan gedefinieerd worden als de informatie die een onderneming
vrijgeeft omtrent hun impact op het milieu en hun relatie met verschillende
stakeholders via verschillende mediakanalen (Gamerschlag et al., 2001). Er bestaan
grote verschillen tussen MVO-verslagen, namelijk pure milieu- en pure sociale
verslagen, brede MVO-verslagen, financiële verslagen met beknopte tot zeer
uitgebreide informatie omtrent MVO en verslagen geïntegreerd in het jaarverslag
(Business & Society Belgium, 2008; Kolk, 2002; Moratis & van der Veen, 2010).
Het is essentieel om in de literatuurstudie een definitie voor de twee begrippen te
achterhalen zodat er een duidelijk kader wordt gevormd voor het empirisch
onderzoek.
Na de theoretische deelvragen, worden nu de empirische deelvragen geformuleerd:


Doen familiebedrijven meer of minder aan MVO-rapportering in
vergelijking met niet-familiebedrijven?

Studies stellen dat familiebedrijven meer aan rapporteringsverplichtingen doen dan
de niet-familiebedrijven. Ze zijn echter minder geneigd om informatie vrijwillig vrij te
geven (Alakra & Hutchinson, 2013; Chen, Chen & Cheng, 2008). Een MVO-rapport
wordt vrijwillig gepubliceerd en valt dus onder vrijwillige informatie. Agency kosten
binnen de onderneming spelen een belangrijke rol in de mate van vrijwillig
rapporteren. Familiebedrijven

worden

minder geconfronteerd

4

met

het

agency

probleem

tussen

management

en

eigendom

in

vergelijking

met

de

niet-

familiebedrijven (Ali et al., 2007; Bartholomeusz & Tanewski, 2006). Desondanks is
er

in

familiebedrijven

meer

sprake

van

het

agency

probleem

meerderheidsaandeelhouder en de overige aandeelhouders (Ali

tussen

et al., 2007;

Bartholomeusz & Tanewski, 2006). Het is daarom belangrijk om te onderzoeken of
familiebedrijven nu net meer of minder MVO-rapporten rapporteren dan hun
niet-familiale tegenhangers.


In welke mate heeft het percentage familie-eigenaarschap een invloed op
het aantal gepubliceerde MVO-rapporten?

Familiebedrijven worden gekenmerkt door een geconcentreerd aandeelhouderschap
waarbij deze aandelen in handen zijn van de familie. Uit studies is verder gebleken
dat managers ook vaak lid zijn van de familie (Ali et al., 2007; Bartholomeusz &
Tanewski, 2006). Hierdoor gaan de aandeelhouders en managers vaak dezelfde
mening delen waardoor het agency probleem tussen management en eigendom
afneemt (Ali et al., 2007; Bartholomeusz & Tanewski, 2006). De aanwezigheid van
een meerderheidsaandeelhouder zorgt wel voor een stijging van het agency probleem
tussen de meerderheidsaandeelhouder en de overige aandeelhouders (Bartholomeusz
& Tanewski, 2006). Dit is te wijten aan het feit dat de controleaandeelhouders
kunnen trachten om persoonlijke voordelen te verkrijgen ten koste van de andere
aandeelhouders (Ali et al., 2007). Het is daarom interessant om te onderzoeken of
een groter percentage familie-eigenaarschap een invloed heeft op de mate van MVOrapportering.


In welke mate heeft het aantal familieleden in de raad van bestuur een
invloed op het aantal gepubliceerde MVO-rapporten?

Verschillende onderzoekers onderzochten reeds de relatie tussen de hoeveelheid
onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur en de mate van vrijwillige
rapportering (Ali et al., 2007; Bartholomeusz & Tanewski, 2006; Eng & Mak, 2003;
Ho & Shun, 2001; Lim, Matolcsy, & Chow, 2007). Het is de taak van de raad van
bestuur om beslissingen van het management te controleren en verantwoording af te
leggen aan de aandeelhouders. Ze moeten er op toezien dat de onderneming niet
alleen wordt bestuurd in het belang van een beperkte groep, maar in het belang van
iedereen (Bartholomeusz & Tanewski, 2006; Belgische Corporate Governance Code,
2009; Code Buysse, 2009; Lievens, 2004). Onderzoekers stellen dat er meer
informatie vrijwillig wordt vrijgegeven als er meer onafhankelijke bestuurders in de
raad van bestuur zetelen (Ali et al., 2007, Ho & Shun, 2001; Lim et al., 2007). Uit de
studie van FBNet (2011) blijkt dat er in familiebedrijven weinig onafhankelijke
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bestuurders zitten. Het is daarom van betekenis om te onderzoeken of het aantal
familieleden in de raad van bestuur een invloed zal hebben op de mate van
rapporteren van MVO-rapporten door familiebedrijven.


In welke mate heeft het aantal familieleden in het managementteam een
invloed op aantal gepubliceerde MVO-rapporten?

De relatie tussen familieleden in het managementteam en de mate van vrijwillige
rapportering in familiebedrijven werd al door verschillende onderzoekers onderzocht
(Chau & Gray, 2010; Lim et al., 2007). Zij concludeerden dat ondernemingen minder
vrijwillig gaan rapporteren als er meer familieleden in het managementteam zitten.
Onafhankelijke managers gaan meer informatie vrijwillig vrijgeven omdat zij de
informatieasymmetrie tussen managers en aandeelhouders willen verminderen (Chau
& Gray, 2010). Het is dus belangrijk om te achterhalen of het aantal familieleden in
het managementteam een effect heeft op het openbaar maken van MVO-rapporten
door familiebedrijven.

1.3 Onderzoeksplan
Om te onderzoeken in welke mate familieondernemingen geneigd zijn om MVO-rapporten
te rapporteren, is het belangrijk om zowel een theoretisch als een praktijkgericht
onderzoek uit te voeren.
1.3.1 Theoretisch onderzoek
Voor het theoretisch onderzoek van deze masterproef wordt een literatuurstudie
uitgevoerd. Deze literatuurstudie wordt tot stand gebracht door gebruik te maken van
wetenschappelijke artikels en tijdschriften afkomstig van de databases EBSCOhost en
Google Scholar. Daarnaast wordt er naar bronnen gezocht in de bibliotheken van de
universiteit van Hasselt, Leuven en Gent. Verder worden verschillende internetbronnen
gebruikt die bijzondere nuttige informatie omvatten omtrent deze masterproef.
1.3.2 Praktijkgericht onderzoek
Na het theoretisch onderzoek volgt een praktijkgericht onderzoek in deze masterproef.
Hiervoor is het wenselijk om een verklarend kwantitatief onderzoek uit te voeren. Dit
zorgt ervoor dat we de resultaten statistisch kunnen ondersteunen en veralgemenen naar
de gehele populatie toe. Een deel van de variabelen kunnen we bekomen via de database
Bel-first van Bureau van Dijk. In deze database worden gegevens van de jaarrekeningen
van bedrijven uit België en het Groothertogdom Luxemburg verzameld. Daarnaast is er
nog data vereist die niet terug te vinden is in deze database, bijvoorbeeld het percentage
aandelen dat in handen is van de familie of het aantal familieleden dat zetelt in de raad
van bestuur. Deze gegevens worden verzameld door het sturen van een vragenlijst naar
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bedrijven uit de Bel-first database die voldoen aan bepaalde criteria. Vervolgens wordt
een regressieanalyse uitgevoerd op deze data. Bij het uitvoeren van de regressie wordt
een onderscheid gemaakt tussen familie – en niet-familieondernemingen.
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Deel II: Literatuurstudie
Hoofdstuk 2: Maatschappelijk verantwoord ondernemen
In dit hoofdstuk wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) uitgelegd. In
sectie 2.1 wordt er ingegaan op de definitie en kenmerken van MVO. Daarna in sectie 2.2
wordt beschreven dat MVO van een toenemende populariteit geniet. In sectie 2.3 wordt
verder ingegaan op de motieven om aan MVO te doen en de motieven van
MVO-rapportering. Ten slotte wordt in de laatste sectie MVO in familiebedrijven
besproken.

2.1 Definitie en kenmerken
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) geeft info omtrent het maatschappelijk
aspect van ondernemen. De term MVO kent een variëteit aan definities en opvattingen.
Ook

worden

termen

zoals maatschappelijk ondernemen, duurzaam

ondernemen,

waardegedreven ondernemen en ethisch ondernemen te pas en te onpas als synoniemen
voor

elkaar

gebruikt.

Door

het

gebrek

aan

een

eenduidige

definitie

zijn

er

interpretatieverschillen. Verschillen in de nationale bedrijfscontexten spelen ook een rol
bij het definiëren van MVO. Hierdoor is het voor merendeel van de bedrijven een
onduidelijk begrip en legt elke onderneming de nadruk op een ander aspect (Moratis &
van der Veen, 2010; Van Lanschot, 2013). Een voorbeeld van zo’n definitie is die van
MVO Vlaanderen: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een continu
verbeteringsproces waarbij

ondernemingen

vrijwillig

op

systematische

wijze

economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele
bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de stakeholders, of belanghebbenden, van
de onderneming deel uitmaakt van dit proces.” (“Wat is MVO”, z.d.).
Uit de verschillende definities van ondermeer Campopiano et al. (2011), Cruz Déniz
Déniz en Suárez (2005), Gibb Dyer en Whetten (2006), Niehm et al. (2008) en Uhlaner
et al. (2004) kunnen we een vijftal gemeenschappelijke kenmerken halen: respect,
meervoudige

doelstellingen,

waardecreatie,

verantwoordelijkheid

en

vrijwilligheid

(Molderez, 2009).
Aan de basis van MVO ligt respect voor mens en natuur. Hiermee wordt bedoeld dat men
met ontzag moet omgaan met zijn omgeving (KPMG, 2011; Uhlaner, van Goor-Balk, &
Masurel, 2004). Met andere woorden, het gaat over het erkennen van het bestaansrecht,
de waarde en de waardigheid van anderen waarmee men in relatie staat. Dit betekent
niet dat de ondernemingen de belangen en verwachtingen van de anderen moet laten
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voorgaan op die van henzelf, maar dat ze deze meenemen in hun beslissingsproces en ze
bereid zijn verantwoording af te leggen over hun uiteindelijke keuze (Molderez, 2009).
Voor de concrete invulling van het kenmerk ‘respect’ gaan we naar het tweede
gemeenschappelijk kenmerk. Voor bedrijven is het niet meer voldoende om enkel
economische en financiële doelstellingen na te streven. Er wordt van hen verwacht dat ze
meervoudige doelstellingen nastreven zodat ze meerwaarde creëren op drie vlakken:
‘People, Planet en Profit’ (Campopiano, Cassia, & De Massis, 2011; Molderez, 2009). Dit
wordt ook wel de Triple P bottomline van Elkington (1999) genoemd. Dit houdt in dat
men de bedrijfsresultaten moet observeren op het vlak van ‘People, Planet en Profit’.
‘Profit’ is de economische dimensie van ondernemen en tevens de belangrijkste dimensie
voor een onderneming. Zonder winst kan een onderneming niet blijven bestaan. ‘People’
is de sociale dimensie van ondernemen. Een onderneming is een deel van de
samenleving die tal van groepen en individuen, de stakeholders, beïnvloedt, maar die er
ook door beïnvloed wordt. Een onderneming moet bij het uitoefenen van haar activiteiten
rekening houden met haar stakeholders, binnen en buiten haar onderneming (Uhlaner et
al., 2004). Dit kan de onderneming betrachten door het voeren van dialogen en overleg
te plegen met alle partijen. Het is bovendien een vorm van kwaliteitsgarantie voor MVO.
Ten slotte is er ‘Planet’, de milieudimensie van ondernemen. Het is belangrijk dat
ondernemingen tijdens het uitoefenen van hun activiteiten zo weinig mogelijk voor
externe effecten zorgen die schade toebrengen aan het milieu (Moratis & van der Veen,
2010).
Het is gemakkelijk om deze dimensies apart te bekijken en voor elk apart een project te
ontwikkelen. Voorbeelden van zo’n projecten zijn milieuvriendelijk papier gebruiken, een
personeelskrantje uitgeven of een opendeurdag voor de buurtbewoners organiseren. Dit
is nog geen MVO. Het wordt pas MVO indien deze voorbeelden deel uitmaken van een
coherente en consistente strategie waarbij wordt gezocht naar een evenwicht van de drie
dimensies. Deze drie dimensies staan niet los van elkaar, maar ze beïnvloeden elkaar,
vullen elkaar aan en komen soms in conflict met elkaar (Cruz Déniz Déniz & Suárez,
2005; Molderez, 2009; Moratis & van der Veen, 2010).
Het derde gemeenschappelijk kenmerk is waardecreatie. De samenleving verwacht dat er
door de ondernemingen waarde wordt gecreëerd, maar deze waarde situeert zich op
verschillende dimensies (Campopiano et al., 2011; Cruz Déniz Déniz & Suárez, 2005,
Niehm, Swinney & Miller, 2008). Winst is een maatschappelijke meerwaarde indien we
kijken naar de dimensie ‘Profit’, toegenomen energie-efficiëntie levert meerwaarde op
het vlak van ‘Planet’ en verbeterde werkomstandigheden behoren tot de dimensie
‘People’. Bij MVO-acties is het essentieel dat bedrijven zich kunnen verantwoorden over
welke waarde ze wensen te creëren. MVO heeft een langetermijnperspectief aangezien er
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zelden op alle vlakken tegelijk waarde kan gecreëerd worden en het creëren van waarde
tevens een dynamisch proces is (KPMG, 2011). De realisatie van doelstellingen op het
ene vlak zorgt soms voor tijdelijke lagere prestaties op het andere vlak waardoor
kortetermijnevaluaties ongeschikt lijken. Bovendien kunnen bedrijven ook niet alles
realiseren op korte termijn. Het langetermijnperspectief mag wel geen alibi worden om te
blijven steken op enkel de economische dimensie (Molderez, 2009; “Wat is MVO”, z.d.).
Door de impact die ondernemingen hebben op de waardecreatie binnen de samenleving,
dragen

ze

een

zekere

verantwoordelijkheid

voor

hun

daden,

wat

het

vierde

gemeenschappelijk kenmerk is (Campopiano et al., 2011; KPMG, 2011; Molderez, 2009;
Niehm et al., 2008). Bedrijven hebben het recht om een zo groot mogelijk deel van hun
winsten zelfstandig en autonoom te bestemmen. Anderzijds hebben ze ook de plicht om
de

negatieve

gevolgen

van

hun

daden

te

dragen.

Ze

dragen

een

stuk

verantwoordelijkheid voor de werk- en leefomstandigheden (Molderez, 2009).
Het laatste en meest beklemtoonde gemeenschappelijk kenmerk van MVO-definities is
het vrijwillig karakter van MVO. MVO handelt niet over hetgeen bedrijven moeten doen
volgens de wet, maar over hetgeen dat ze daar buiten doen (Campopiano et al., 2011;
Gamerschlag et al., 2001; Jenkins, 2006; Molderez, 2009; Niehm et al., 2008).
Elkington (1999) stelt dat door aandacht en middelen te besteden aan ‘People, Planet en
Profit’ de onderneming kan blijven voortbestaan. Sterker nog, hij beweert dat
ondernemingen die doelstellingen op het gebied van ‘People, Planet en Profit’ onderdeel
maken

van

hun

bedrijfsvoering

en

bedrijfsstrategie,

de

meest

succesvolle

ondernemingen van de toekomst zullen zijn. De klassiek-econoom en Nobelprijswinnaar
Milton Friedman deelde hierover een andere mening. Hij stelt dat enkel mensen een
verantwoordelijkheid kunnen hebben, geen bedrijven (Campopiano et al., 2011). Volgens
hem is de enige maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven het behartigen van
de financiële belangen van aandeelhouders en dus het maximaliseren van de winst.
Ondernemingen mogen volgens hem enkel aandacht en middelen besteden aan MVO als
het zou bijdragen aan de financiële prestaties van het bedrijf. Hij stelt dus: MVO mag,
maar alleen als het niet oprecht is (Molderez, 2009; Moratis & van der Veen, 2010).
MVO is niet alleen een thema voor de multinationals, maar ook voor de KMO’s en
familiebedrijven (Jenkins, 2006; Moratis & van der Veen, 2010). Kleinere ondernemingen
kunnen MVO gebruiken als een strategie om een unieke positie te verwerven binnen de
markt (Moratis & van der Veen, 2010).
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2.2 Toegenomen populariteit
De kredietcrisis, milieurampen en schendingen van de mensenrechten hebben als
katalysator gediend voor het openen van maatschappelijke debatten over de rollen,
functies en verantwoordelijkheden van het bedrijfsleven. De kredietcrisis heeft geleid tot
de ergste wereldwijde economische crisis sinds de Grote Depressie van de jaren 30
waardoor politici en burgers veel vertrouwen hebben verloren in de banken. Schandalen
rond kinderarbeid door de grote sportmerken hebben geleid tot meer aandacht voor de
mensenrechten in het kader van ondernemingsactiviteiten (Molderez, 2009; Moratis &
van der Veen, 2010; Van der Maten, 2012). Daarnaast zijn er nog een aantal
milieurampen die aanzet hebben gegeven voor meer maatschappelijk ondernemen. Een
voorbeeld hiervan is de olietanker Exxon Valdez die in 1989 de kusten van Alaska
besmeurde met miljoenen liters olie (Molderez, 2009; Moratis & van der Veen, 2010).
Bij multinationals bevindt MVO zich op een historisch hoogtepunt en velen hebben MVO
als een prioriteit op hun strategische agenda geplaatst. Het aantal gedragscodes stijgt
ieder jaar en nieuwe productiemethodes worden ontworpen waarbij men meer rekening
houdt met mens en milieu (KPMG, 2011; Moratis & van der Veen, 2010). Er worden in
toenemende mate eisen gesteld aan ondernemingen op het gebied van Corporate
Governance. Multinationals hebben vaak te maken met internationale verschillen in
wetgeving,

ethiek

en

levensomstandigheden.

In

de

ontwikkelingslanden

zijn

de

arbeidsomstandigheden vaak slechter en liggen de lonen beduidend lager. Multinationals
komen vaak onder druk te staan rond deze mathematiek (Lievens, 2004). Daarnaast zijn
multinationals met een bekende naam meer gevoelig voor reputatieschade (Campopiano
et al., 2011; Cruz Déniz Déniz & Cabrera, 2005; Jenkins, 2006).

2.3 Motieven
In deze sectie worden de verschillende motivaties van ondernemingen besproken. Sectie
2.3.1 bespreekt de motieven waarom ondernemingen aan MVO doen. Sectie 2.3.2
behandelt de motieven om te rapporteren omtrent hun MVO-acties.
2.3.1 Motieven om aan MVO te doen
Bedrijven hebben verschillende motieven om aan MVO te doen. Jenkins (2006) stelt dat
er meer interne dan externe druk is om aan MVO te doen. Ondernemingen doen aan
MVO omdat ze er zelf voordelen uit halen en niet omdat ze ertoe verplicht worden door
bijvoorbeeld klantengroepen of wetgeving.
BrØnn and Vidaver-Cohen (2009, in Campopiano et al., 2011) stellen dat MVO-motivaties
kunnen onderscheiden worden volgens twee verschillende perspectieven, namelijk het
strategisch en moraal perspectief. Het moraal perspectief speelt met het idee dat
ondernemen de ethische verplichting heeft terug te betalen aan de maatschappij
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(Campopiano et al., 2011; Jenkins, 2006). Dit bevestigen ook Niehm et al. (2008). Zij
stellen dat de motieven verder reiken dan enkel de financiële winsten. Het gaat zelfs zo
ver dat ondernemers van ondernemingen in ontwikkeling meer teruggeven aan de
gemeenschap dan dat er verwacht wordt van maatschappelijk verantwoord gedrag.
Aan de andere kant is er het strategisch perspectief. Dit perspectief houdt in dat een
bedrijf een grote verbintenis aangaat met de stakeholders door sociale acties te
ondernemen. Ze willen een duurzame relatie opbouwen met hun klanten, werknemers en
andere stakeholders om op die manier hun vertrouwen te winnen (Campopiano et al.,
2011; Jenkins, 2006).
Dit perspectief omvat twee types van motivatie, met name de instrumentale reden en
institutionele reden. Het eerste type is de instrumentale reden. Managers geloven dat
maatschappelijk

verantwoorde

initiatieven

een

competitief

voordeel

en

nieuwe

ondernemingsmogelijkheden opleveren (DG Internal Market and Service, 2011; Jenkins,
2006). Ze handelen uit zelfinteresse op lange termijn (Campopiano et al., 2011).
Anderen doen aan MVO omdat ze hoge winsten verwachten door het competitief voordeel
dat MVO met zich meebrengt (Campopiano et al., 2011; Niehm et al., 2008). Het
verbeteren van het bedrijfsimago is ook een veelvoorkomende drijfveer (Campopiano et
al., 2011; Cruz Déniz Déniz & Cabrera, 2005; Jenkins, 2006). Verder kan een
onderneming MVO gebruiken als marketing instrument. Dit wordt het vaakst gebruikt
door bedrijven die al tientallen jaren te kampen hebben met negatieve publieke
belangstelling of wantrouwen over hun maatschappelijke prestaties. Ze gaan hun
stakeholders overtuigen door hun acties omtrent MVO te communiceren of door het in de
kijker zetten van hun gewonnen awards (Bouten & Everaert, 2012; Jenkins, 2006;
Molderez, 2009; Moratis & van der Veen, 2010). Voorbeelden hiervan zijn de chemische
industrie die geassocieerd wordt met giftige en vervuilende stoffen en de kledingindustrie
met zijn kinderarbeid of slechte arbeidsomstandigheden in de ontwikkelingslanden. Ze
nemen de ongerustheid over risico’s weg bij de stakeholders en creëren een beter imago
bij de klanten (Bouten & Everaert, 2012; Moratis & van der Veen, 2010).
Het tweede type van motivatie is de institutionele reden. Volgens deze reden zorgt een
verbetering van de reputatie voor een verandering van de institutionele omgeving. De
druk van de wetgeving zet hun aan om aan MVO te doen. Ze gaan dus enkel doen wat
wettelijk verplicht is om processen te vermijden (Campopiano et al., 2011).
Quazi and O’Brein (2000, in Cruz Déniz Déniz & Suárez, 2005) delen bedrijven in volgens
hun verschillende benaderingen van sociale verantwoordelijkheid. Dit wordt getoond in
figuur 1.
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Figuur 1:

Benaderingen van MVO (Cruz Déniz Déniz & Suárez, 2005).

Ten eerste zijn er bedrijven met een ‘klassieke benadering’. Ze hebben een primaire visie
van MVO en hun enige doel is het maximaliseren van de winst. Ze veronderstellen dat
sociaal engagement enkel kosten voortbrengt in plaats van voordelen (Cruz Déniz Déniz
& Suárez, 2005). Zo’n bedrijven hebben enkel een institutionele motivatie en gaan alleen
doen wat wettelijk verplicht is (Campopiano et al., 2011). Hier sluit Friedman zijn eerder
aangehaalde stelling bij aan (sectie 2.1). Ten tweede is er de ‘socio-economische
benadering’. Zij hebben ook een beperkte visie, maar zien dat MVO op een bepaald
niveau voordelen gaat voortbrengen (Cruz Déniz Déniz & Suárez, 2005). Zij hebben als
grootste motivatie het opbouwen van een goede relatie met de klanten, werknemers,
leveranciers en andere stakeholders (Campopiano et al., 2011). Ten derde is er de
‘liefdadigheidsbenadering’. Deze bedrijven hebben een brede visie over MVO. Ze gaan
acties ondernemen, onafhankelijk van het kostenplaatje (Cruz Déniz Déniz & Suárez,
2005). Deze bedrijven geven dotaties en doen aan sponsoring, zelfs indien het hun
minder opbrengt dan dat het hun kost (Jenkins, 2006; Niehm et al., 2008). Ze handelen
vooral uit het morele perspectief (Campopiano et al., 2011). Als laatste is er de ‘moderne
benadering’. Het bedrijf wil een duurzame relatie ontwikkelen met de samenleving en
geniet van voordelen van MVO op korte en lange termijn (Cruz Déniz Déniz & Suárez,
2005).

Hun

motivaties

zouden

alle

bovengenoemde

redenen

moeten

bevatten

(Campopiano et al., 2011). Bedrijven met een moderne benadering komen zelden voor
(Cruz Déniz Déniz & Suárez, 2005).
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2.3.2 Motieven MVO-rapportering
Ondernemingen kunnen informatie omtrent hun MVO-acties bekend maken aan de
buitenwereld, wat MVO-rapportering wordt genoemd. Dit zal nog uitgebreid besproken
worden in hoofdstuk 3.
Er zijn verschillende redenen waarom ondernemingen aan MVO-rapportering zouden
doen. Bouten & Everaert (2012) stellen dat er twee theorieën zijn die verklaren waarom
bedrijven vrijwillig rapporteren omtrent hun milieu en sociale praktijken en de impact
ervan, namelijk de legitimiteitstheorie en de stakeholderstheorie. Zoals eerder vermeld
voelen bedrijven een grote druk van stakeholders, niet-gouvernementele organisaties en
media om deze rapporten te rapporteren. Hierdoor ontstaat er een transparantere
bedrijfsvoering en leggen ze verantwoording af over de impact van de bedrijfsvoering op
de samenleving (Moratis & van der Veen, 2010). Beide theorieën beschrijven hoe
bedrijven hier een antwoord op geven, maar de druk situeert zich op een ander niveau.
In de legitimiteitstheorie komt de druk vanuit het algemeen publiek, dat beslist over de
legitimiteit van de organisatie. Het bedrijf gebruikt hier het MVO-rapport om hun “goede”
initiatieven in de kijker te plaatsen. Bij de stakeholderstheorie gaat de onderneming het
MVO-rapport gebruiken om een antwoord te bieden op specifieke vragen van de
verschillende stakeholders (Bouten, 2011; Bouten & Everaert, 2012).
Bedrijven rapporteren soms enkel rapporten om de stakeholders de perceptie te geven
dat ze op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. In deze context wordt
vaak de term impressiemanagement gebruikt. Het bedrijf bevordert zo de legitimiteit van
de onderneming en tevens zorgt het ervoor dat het publiek minder weet over hun
MVO-praktijken (Bouten & Everaert, 2012).
Bij het nemen van de beslissing over vrijwillig rapporteren of niet, gaan bedrijven de
voordelen vergelijken met de kosten. Uit onderzoek blijkt dat vrijwillig rapporteren de
kost van kapitaal kan verlagen door het verminderen van de informatieasymmetrie (Chau
& Gray, 2010; Dhaliwal, Zhen, Tsang & Yang, 2011). Sommige bedrijven rapporteren
vrijwillig slecht nieuws om rechtszaken te vermijden. Rechtszaken zijn heel kostelijk, niet
alleen

door

de

advocaten

die

betaald

moeten

worden,

maar

ook

door

de

opportuniteitskost van de tijd van de managers. Het verbergen van slecht nieuws brengt
ook reputatiekosten met zich mee aangezien investeerders niet houden van onverwachte
verliezen op hun aandelen. Door zo’n slechte reputatie zullen ze minder gevolgd worden
door analisten en money managers waardoor de aandelenprijzen zullen dalen (Ali, Chen
& Radhakrishnan, 2007; Moratis & van der Veen, 2010).
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2.4 MVO in familiebedrijven
Zoals eerder aangehaald in sectie 2.3.1 kunnen we familiebedrijven opdelen volgens hun
inspanningen omtrent MVO (Quazi and O’Brein, 2000, in Cruz Déniz Déniz & Suárez,
2005).

Hieruit

blijkt

dat

de

grootste

groep

van

familiebedrijven

een

liefdadigheidsbenadering hebben. Hiertoe behoren bedrijven die een brede visie over
MVO hebben. Het zijn bedrijven waarvan het grootste deel van de aandelen in handen
zijn van de familie. Daarnaast is de CEO meestal geen lid van de familie. We kunnen dus
besluiten dat bij ondernemingen die tot dit kwadrant behoren de initiatieven gesteund
worden door de families en de managers. Aan de andere kant betekenen deze
initiatieven een kostnadeel voor de familiebedrijven. Doordat deze bedrijven zo gefocust
zijn op hun principes inzake MVO, die gebaseerd zijn op morele en culturele waarden,
houden ze geen rekening met de kosten of voordelen van de ideeën. Vanaf het moment
dat ze zich bewust zijn van hun competitief voordeel omtrent MVO, kunnen ze evolueren
naar een moderne benadering van MVO (Cruz Déniz Déniz & Cabrera, 2005).
Bedrijven met een socio-economische en klassieke benadering lijken meer op elkaar als
we kijken naar de variabelen leeftijd, evoluties over de generaties en het niveau van
familiebetrokkenheid in termen van management en eigendom. Wel is er een verschil op
te merken in grootte van de ondernemingen. Kleine familiebedrijven hebben meer een
socio-economische benadering ten opzichte van MVO. Kleine bedrijven hebben vaak een
smalle visie. Zij veronderstellen dat ze niet genoeg bronnen en kwaliteiten hebben om
sociale problemen op te lossen, hoewel zij ook voordelen zouden ondervinden van hun
sociale betrokkenheid. Familiebedrijven met een klassieke benadering ten opzichte van
MVO hebben ook een smalle visie, hoewel zij geen voordeel ontvangen van sociale
betrokkenheid. Hierdoor kunnen we besluiten dat de sociale visie met betrekking tot
familiebedrijven niet afhankelijk is van de grootte van de onderneming, maar van de
waarde die het initiatief creëert voor de onderneming (Cruz Déniz Déniz & Cabrera
Suárez, 2005).
Indien we gaan kijken naar de drijfveren achter MVO bij de Nederlandse familiebedrijven,
zien

we

dat

de

grootste

drijfveer

imagokans

is

(55

procent),

gevolgd

door

bedrijfsprincipes en marktkansen (38 procent). Klanten (16 procent), een betere wereld
(27 procent) en reputatieschade (19 procent) scoren het laagst. Daarnaast zijn er nog
andere mogelijke motieven, namelijk het creëren van marktkansen (37 procent), het
motiveren van hun medewerkers (31 procent) of ze doen het omdat het inspirerend en
leuk is (30 procent) (Van Lanschot, 2013).
Familiebedrijven plaatsen MVO relatief laag op hun agenda als het gaat om de
ontwikkelingen

die

de

toekomst

van

het

16

bedrijf

bepalen.

Anno

2013

gaan

familiebedrijven in de toekomst vooral voor de harde, korte termijn bedrijfseconomische
en conjuncturele parameter. Ze willen vooral de economische crisis overleven. Dit is
tegenstrijdig met de eerder aangehaalde literatuur dat familiebedrijven vooral een
langetermijnvisie hebben. Als tweede komt hier de ICT en het up to date zijn met de
technologie naar boven. Als laatste punt en duidelijk het meest onbelangrijk voor de
familiebedrijven momenteel in Nederland is MVO (Van Lanschot, 2013).
Sharma (2004) toont in haar matrix van familiebedrijven de prestaties van de
ondernemingen op het vlak van familie en ondernemen. Via deze matrix kan men
achterhalen of een familiebedrijf goed scoort op één of op beide punten.

Figuur 2:

Matrix

van

familiebedrijven,

prestaties

van

de

familie

en

ondernemingsdimensie (Sharma, 2004).
Een goede prestatie op de familiedimensie toont aan dat de onderneming een hoog
cumulatief emotioneel kapitaal heeft. Een goede ondernemingsprestatie duidt aan dat het
een onderneming is met een hoog cumulatief financieel kapitaal. Er zijn vier variaties.
Sharma (2004) beweert dat familiebedrijven die duurzaam willen zijn, reserves moeten
hebben van zowel financieel als emotioneel kapitaal. Een bedrijf moet zich dus in
kwadrant 1 bevinden om aan MVO te kunnen doen. Niehm et al. (2008) stelden dat een
groot deel van de familiebedrijven in kleine landelijke gemeenschappen aan MVO doen
met de verwachting steun terug te krijgen van de gemeenschap. Dit duidt aan dat
ondernemingen die aan MVO doen, gebruik maken van hun financieel en sociaal of
emotioneel kapitaal. Daarnaast zijn er ook bedrijven die zich volledig toewijden aan de
gemeenschap en pas daarna gaan kijken naar het succes dat ze hier uithalen. Ze behalen
meestal lage winsten, maar ze voelen zich emotioneel verbonden met hun gemeenschap.
Zij behoren tot het derde kwadrant, een hoog emotioneel kapitaal, maar een laag
financieel kapitaal.
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Uit verschillende studies blijkt dat MVO een belangrijke factor is voor het succes van een
onderneming. Dit bevestigen ook Niehm et al. (2008). Zij stellen dat de kleinere
familiebedrijven voordelen behalen door aan landelijke MVO doen. Hiermee bedoelen ze
het sponsoren van goede doelen, sportclubs en evenementen in hun buurt. Op die
manier kunnen de stakeholders hun sociaal aspect van MVO direct waarnemen. Dit levert
een competitief voordeel op ten opzichte van de naaste concurrenten uit de buurt. Een
onderzoek rond familiebedrijven in Nederland laat andere resultaten zien. Hieruit bleek
dat slechts 40 procent van de ondernemers van de Nederlandse familiebedrijven MVO
ziet als een ‘kans’. 26 procent denkt dat het nauwelijks impact heeft op het succes van
een onderneming en zes procent ziet MVO zelfs als een bedreiging omdat het te veel zou
kosten (Van Lanschot, 2013).
80

procent

van

de

ondernemingen

is

reactief

in

het

implementeren

van

MVO-maatregelen. Bij familiebedrijven gebeurt MVO dus voornamelijk op een reactive
manier. Één op de vijf familiebedrijven is zelfs proactief en bedenkt op eigen initiatief
MVO-maatregelen. Opvallend is dat de meeste ondernemers hun eigen onderneming
meer duurzaam inschatten dan de onderneming van de concurrenten uit hun eigen
sector (Van Lanschot, 2013).
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Hoofdstuk 3: Rapportering over MVO
Ondernemingen kunnen de buitenwereld op de hoogte brengen over hun MVO-acties
door hierover te rapporteren. In dit hoofdstuk wordt in sectie 3.1 de mate van
MVO-rapportering besproken. Vervolgens wordt in sectie 3.2 ingegaan op de vorm van
rapporteren. Sectie 3.3 behandeld de Global Reporting Initiave waarbij er later in sectie
3.4 verder wordt ingegaan op de regelgeving van MVO-rapportering in het algemeen. Als
laatste worden in sectie 3.5 de determinanten omtrent MVO-rapportering besproken.

3.1 Mate van MVO-rapportering
Er is een stijgende trend voor bedrijven om informatie vrijwillig te produceren. Zo wordt
er meer openbaar gemaakt, is er een stijgend aantal geïntegreerde jaarverslagen en een
verbreding van de inhoud van deze jaarverslagen (Bouten & Everaert, 2012). Zo
begonnen bedrijven in de jaren ’90 met het opnemen van specifieke milieu-indicatoren in
hun jaarrapport zoals CO2-uitstoot en energieverbruik. Sinds 2002 ligt de nadruk meer
op sociale en economische thema’s (Business & Society Belgium, 2008; Kolk, 2002).
De stijgende tendens kan men afleiden uit tabel 1. Deze tabel toont de evolutie in de
periode van 1993-2011 van het aantal bedrijven dat (procentueel) over MVO rapporteert.
KPMG (2008) en KPMG (2011) publiceerden de cijfers van respectievelijk de 100 grootste
internationale bedrijven en de 250 grootste bedrijven gebaseerd op de Fortune Global
500 Ranking.
N100

G250

1993

12 %

N.A.

1996

18 %

N.A.

1999

24 %

35 %

2002

28 %

45 %

2005

41 %

64 %

2008

53 %

83 %

2011

64 %

95 %

Tabel 1:

Aantal bedrijven dat procentueel rapporteert over MVO (KPMG, 2008;

KPMG, 2011).
Uit tabel 1 kunnen we afleiden dat 95 procent van de 250 grootste ondernemingen in
2011 MVO-rapporten publiceerde. Dit is een stijging van maar liefst 12 procent ten
opzichte van 2008. In 1993 waren bedrijven van de N100 afkomstig uit 10 landen, in
2011 al uit 34 landen. Hier is een stijging te zien van 11 procent ten opzichte van 2008.
Als we kijken naar de N100 afkomstig uit de 10 landen die in het jaar 1993 waren
opgenomen, stijgt dit percentage tot 78 procent (KPMG, 2008; KPMG, 2011).
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De

stijgende

populariteit

heeft

geleid

tot

het

ontstaan

van

verschillende

duurzaamheidsindexen. Op die manier kan er een onderscheid gemaakt worden tussen
ondernemingen die een duurzame bedrijfsvoering hanteren en ondernemingen die geen
of minder inspanningen leveren op het vlak van MVO. Voorbeelden van zulke indexen zijn
de Dow Jones Sustainability Index, FTS4Good Index en AEX-index (Duurzaamheidsindex,
2012; Kolk, 2002). De belangrijkste index is de Dow Jones Sustainability index. Deze
index geeft sinds 1999 een indexering van ondernemingen wereldwijd die goed scoren op
thema’s als corporate governance, risicomanagement, ketenverantwoordelijkheden en
arbeidsomstandigheden. In 2008 is er een variant van de Dow Jones Sustainability Index
opgericht, namelijk de Dow Jones Sustainability World 80 Index (Duurzaamheidsindex,
2012). Deze lijst bestaat uit de tachtig beste presterende ondernemingen op het vlak van
economie, milieu en sociaal. Jaarlijks reikt het Instituut voor Bedrijfsrevisoren (IBR) een
award uit voor het beste duurzaamheidsrapport in België (Business & Society Belgium,
2008).
Ondanks het feit dat er wereldwijd een toename te zien is, zijn de verschillen tussen de
landen groot. In België wordt weinig aan MVO-rapportering gedaan, het aantal
rapporterende bedrijven is nooit meer dan rond de 10 procent geweest (Bouten &
Everaert, 2012; KPMG, 2011). Het feit dat er in België relatief weinig hoofdkantoren van
multinationals zijn gevestigd, kan een deel van dit lage cijfer verklaren. Daarnaast
worden er ook internationale verslagen gepubliceerd waarin alle activiteiten van de groep
worden vermeld en de Belgische entiteiten geïntegreerd zijn in een meer algemeen
verslag (Business & Society Belgium, 2008). Absolute koplopers zijn Groot-Brittannië en
Japan, maar ook de VS heeft een hele sprong voorwaarts gemaakt. Het is niet
verwonderlijk dat dit de top drie is aangezien hier relatief veel hoofdkantoren van zeer
grote ondernemingen gevestigd zijn (Bouten & Everaert, 2012; Moratis & van der Veen,
2010). Nederland kent ook een grote verbetering. In 1996 waren er slechts twintig
ondernemingen van de grootste honderd bedrijven die een verslag uitbrachten. In 2008
waren dat er zestig. Verder brengen in Finland, Spanje, Italië en Zweden tussen de
veertig en zestig procent van de grote ondernemingen een maatschappelijk verslag uit.
Wereldwijd bracht in 2008 maar liefst negenenzeventig procent van de 250 grootste
ondernemingen een maatschappelijk verslag uit (Kolk, 2002). Het uitbrengen van zo’n
verslag is hierdoor een internationale norm voor de grote bedrijven geworden (Moratis &
van der Veen, 2010).

3.2 Vorm van rapportering
Er zijn grote verschillen tussen MVO-verslagen. Er bestaan pure milieu- en sociale
verslagen, brede MVO-verslagen, financiële verslagen met beknopte tot zeer uitgebreide
informatie over MVO en verslagen geïntegreerd in het jaarverslag (Business & Society
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Belgium, 2008; Kolk, 2002; Moratis & van der Veen, 2010). De verslagen verschillen ook
in lengte en diepgang, van zeer beknopte verslagen tot verslagen bestaande uit meer
dan 200 pagina’s. Er zijn ook verschillende manieren van rapporteren. Bepaalde
verslagen

bevatten

veel

cijfermateriaal

en

grafieken,

terwijl

andere

bedrijven

voorbeelden gebruiken om aan te tonen hoe ze het algemene beleid omzetten in de
praktijk (Business & Society Belgium, 2008; Moratis & van der Veen, 2010). Uit
onderzoek is al gebleken dat bedrijven veel meer zachte, kwalitatieve informatie
verschaffen dan harde, kwantitatieve data (Bouten & Everaert, 2012; Kolk, 2002). Zoals
eerder aangehaald omvat MVO veel onderwerpen en elk bedrijf vult zelf zijn rapport in
door te kiezen voor bepaalde onderwerpen.
Bij het bepalen van de inhoud en de vorm van het verslag, moet men kijken naar de
beoogde doelgroep (Bouten & Everaert, 2012; Moratis & van der Veen, 2010). Bedrijven
kunnen de verslagen gebruiken om de stakeholders te informeren over de gevolgen van
hun bedrijfsactiviteit en zo hun vertrouwen te winnen. Indien het bedrijf minder in de
belangstelling staat vanwege hun maatschappelijke prestaties, kan het verslag een intern
doel hebben of is het primair gericht op zijn eigen werknemers. Het verslag wordt dan
gebruikt als een soort van intern communicatiemiddel tussen de leidinggevenden en hun
medewerkers.

De

inhoud

gaat

vooral

sociale

aspecten

bevatten

zoals

het

personeelsbeleid en veiligheid op het werk (DG Internal Market and Services, 2011;
Moratis & van der Veen, 2010). De inhoud moet samenhangen met de redenen om een
verslag uit te brengen en de beoogde doelgroep. De wijze waarop de informatie wordt
gepresenteerd, moet men aanpassen aan de doelgroep (Mohd Ghazali, 2007; Moratis &
van der Veen, 2010). Indien het de bedoeling is voor een bedrijf om zijn positie op de
afzetmarkt te versterken omdat klanten gevoelig zijn voor het maatschappelijke imago
van de onderneming, moet het verslag aantrekkelijk worden gemaakt voor de afnemers.
Het verslag moet dan veel informatie over de maatschappelijke aspecten bevatten zoals
bijvoorbeeld de hoeveelheid elektriciteit die er tijdens het productieproces wordt
verbruikt (Moratis & van der Veen, 2010).
Een bedrijf wil vaak meerdere doelgroepen tegelijk bereiken. Dit is een lastige opdracht
aangezien het verslag niet te uitvoerig mag worden en de voorkeuren strijdig kunnen
zijn. Hier kan het internet een handig medium zijn (Bouten & Everaert, 2012; KMPG,
2008; Moratis & van der Veen, 2010).
KPMG (2011) stelt dat veel bedrijven op zoek gaan naar een methode waarbij ze de
MVO-rapporten op een begrijpbare en professionele manier kunnen communiceren. Eerst
gingen bedrijven de MVO-verslagen op papier uitgeven. Daarna gingen de bedrijven de
MVO-verslagen online rapporteren in pdf bestanden, maar bedrijven willen nog meer
soorten media gebruiken en combineren om hun boodschap te verkondigen. Ongeveer 40
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procent van de bedrijven heeft een speciale MVO-website ontwikkeld waarlangs ze hun
MVO-activiteiten communiceren naar de buitenwereld toe. Deze is toegankelijk voor
iedereen waardoor iedereen alle informatie kan raadplegen. Steeds meer bedrijven
integreren MVO-verslagen in hun jaarverslag. Een klein deel van de bedrijven heeft een
mobiele app ontwikkeld zodat de stakeholders sneller de cijfers kunnen raadplegen. Een
ander instrument dat bedrijven kunnen gebruiken om hun MVO-inspanningen duidelijk te
maken zijn labels. Een label is volgens Van Dale (2014) een ticket met informatie over
een artikel. Aan de hand van symbolen en woorden wordt er duidelijk gemaakt aan de
consument dat een product of dienst over bepaalde eigenschappen beschikt. Een
voorbeeld hiervan is Lipton Tea van Unilever dat het label Rainforest Alliance draagt.
Rainforest Alliance is een niet-gouvernementele organisatie die producten certificeert op
het vlak van duurzaamheid. Er bestaat nog geen universeel duurzaamheids- of MVO-label
(Molderez, 2009).
Vandaag publiceert nog maar 20 procent van de G250 bedrijven enkel een MVO-rapport
op papier. 10 procent publiceert haar rapport enkel op het internet. De rest van de
ondernemingen gebruikt een combinatie van de verschillende mogelijkheden. Hierbij
maken ze gebruik van een website speciaal ontworpen voor het bekendmaken van hun
MVO-acties, van mobiele applicaties of van vermeldingen in het jaarverslag (KPMG,
2011).

3.3 Global Reporting Initiative
In de jaren negentig waren bedrijven vrij in het bepalen van de vorm en inhoud van hun
maatschappelijk verslag. Hierdoor was het moeilijk om de prestaties van bedrijven
onderling te vergelijken en kon de kwaliteit van de verslagen erg variëren. Om dit
probleem op te lossen, werkten een groot aantal maatschappelijke organisaties en
bedrijven samen voor het ontwikkelen van het Global Reporting Initiative (GRI) (Kolk,
2002). Het GRI is een non-profit organisatie die in 1997 in Boston is gestart met het doel
om

maatschappelijke

verslaggeving

te

stimuleren.

Daarnaast

wilden

ze

een

internationale standaard ontwikkelen voor het rapporteren van hun prestaties op het vlak
van milieu, sociale aangelegenheden en het bestuur. Het is de missie van GRI om: “Een
betrouwbaar en geloofwaardig kader voor duurzaamheidsverslaggeving te bieden, dat
elke organisatie, ongeacht omvang, sector of locatie, kan gebruiken” (Moratis & van der
Veen, 2010).
In 1999 wordt de United Nations Environmental Programme (UNEP) partner van het GRI
en wordt de eerste standaard gelanceerd. In 2002 verhuist het GRI naar Nederland en
vestigt het zijn hoofdzetel in Amsterdam. In dat jaar zijn er 150 organisaties die hun
MVO-rapport op de GRI-standaard baseren (Moratis & van der Veen, 2010).
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Het GRI heeft een volledig Sustainability Reporting Framework ontwikkeld die de
transparantie van de organisaties moet doen toenemen. Dit framework bestaat uit
principes en indicatoren wat de Reporting Guidelines wordt genoemd. Deze helpt
bedrijven doorheen het rapporteringsproces en vormt de basis van kwantitatieve
rapporteringen op economisch, sociaal en milieuvlak (Gamerschlag et al., 2011; Kolk,
2002; Moratis & van der Veen, 2010). De richtlijnen van de GRI zijn vrijblijvend en
bepaalde aspecten zijn misschien niet relevant voor sommige ondernemingen. De
GRI-richtlijnen zijn voor ondernemingen van alle grootte, onafhankelijk in welke sector
zij actief zijn of waar zij geografisch gelegen zijn. Voor elke sector is er een algemene en
specifieke inhoud. Deze inhoud is tot stand gekomen door de samenwerking van de
verschillende belangengroepen (Kolk, 2002; KPMG, 2011; Molderez, 2009).
De GRI streeft naar een continue verbetering van de richtlijnen waardoor de guideline
geregeld vernieuwd wordt. Zo is er in 2013 de vierde versie uitgekomen, de G4. Het
bestaat uit verschillende levels. Dit staat bedrijven toe om duidelijk te maken in welke
mate zij de Guidelines gebruiken aan de hand van lettercodes. Het gaat van A,
ondernemingen die de richtlijnen volledig volgen tot en met C, waar de richtlijnen het
minst gevolgd worden. Het laagste niveau, het C-niveau, is ontworpen met als doel om
bedrijven het gemakkelijker te maken te starten met het rapporteren van gegevens.
Ondernemingen kunnen de rapporten laten controleren door een externe waardoor de
verificatiecode een + krijgt. (Isaksson & Steimle, 2009; KPMG, 2011).
De GRI heeft verschillende inspanningen geleverd om de Guidelines wereldwijd te
promoten. Tachtig procent van de G250 en 69 procent van de N100 bedrijven blijven de
GRI Reporting Guidelines gebruiken (KPMG, 2011). Daarnaast bestaan er nog andere,
minder bekende standaarden om te rapporteren. Ondernemingen kunnen de door hun
geselecteerde informatie rapporteren op basis van hun eigen bedrijfsstrategie en
doelstellingen. Bedrijven kunnen ook opteren voor het gebruik van de Nationale
standaarden. Deze zijn niet voor elk land even goed uitgewerkt (KPMG, 2008).
De GRI-richtlijnen zijn een gratis dienst en steeds toegankelijk op de website
www.globalreporting.org (Molderez, 2009).

3.4 Regelgeving
De wetgeving of het dreigen met de wetgeving heeft een invloed op het aantal bedrijven
dat rapporten publiceert. In België is er geen regelgeving die MVO in zijn totaliteit
behandelt door zijn bovenwettelijke karakter (Bouten & Everaert, 2012). Er zijn echter
verschillende wetten in verband met milieu of het sociale aspect van ondernemingen die
bedrijven moeten respecteren. Zo moeten de Belgische bedrijven volgens de wetgeving
informatie omtrent milieu en personeelsaangelegenheden opnemen in hun jaarverslag
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indien deze informatie noodzakelijk is om de resultaten van het bedrijf te begrijpen (zie
art. 96 en 119 W.Venn in overeenstemming met art 46 Vierde Richtlijn (Directive
2003/51/EC)). Er wordt wel geen opsomming gegeven van milieu of sociale elementen
waarover een onderneming zou moeten rapporteren. Daarnaast zijn er ook geen
industriegebonden vereisten (Bouten & Everaert, 2012). Duits-Oostenrijks filosoof
Emanuel Wertheimer stelde: “Niemand heeft er een vermoeden van, hoeveel van zijn
eerlijkheid hij aan de wetten te danken heeft” (p. 191). Zoals doorheen de menselijke
geschiedenis al verschillende keren is aangetoond, is vooruitgang vaak een wisselwerking
tussen opgelegde en vrijwillige actie. Dit geldt ook voor de lange weg die MVO al
verschillende

decennia

Vlarem-wetgeving.

aan

het

afleggen

is

de

wettelijke

Het

is.

Een

basis

typisch
voor

voorbeeld

de

is

bestrijding

de
van

milieuverontreiniging in Vlaanderen die sinds 1991 van kracht is. In de loop van 2008
werd deze wet grondig bijgestuurd waardoor bedrijven hun productiebeleid drastisch
gingen omgooien om milieuvriendelijker te gaan produceren. Een ander voorbeeld is de
regelgeving omtrent de CO2 wetgeving. Deze regelgeving wordt steeds dwingender, maar
de

verschillen

tussen

de

landen

en

regio’s

blijft

groot.

België

gebruikt

veel

CO2-gerelateerde fiscale maatregelen om de CO2 uitstoot van wagens te beperken. Dit
heeft een grote invloed op de autoproducten want zij voeren steeds meer CO 2-reducerend
onderzoek en innovatie (Molderez, 2009).
Op internationaal vlak ontbreekt een gelijk wetgevend kader. De verschillen in
regelgeving

tussen

de

verschillende landen

maakt

het

lastig

om

internationaal

opererende bedrijven grondig te controleren. Europa probeert hier wel te streven naar
eenduidigheid. Ze hebben verschillende initiatieven, richtlijnen en codes vorm gegeven
voor de publicatie van informatie omtrent governance, sociale en milieuaspecten
(Business & Society, 2008). Een voorbeeld hiervan is de GRI die in sectie 3.3 wordt
behandeld. Momenteel beschikken slechts 15 van de 27 EU-lidstaten over een nationaal
beleidskader ter bevordering van MVO (Europese Commissie, 2011).
In 1976 ontwikkelde de OESO de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (herzien
in

1991

en

2000).

Hierin

staan

aanbevelingen

inzake

arbeid,

mensenrechten,

ketenverantwoordelijkheid, milieu, consumentenbescherming, concurrenten, etc. In 1977
verscheen de Internationale Arbeidsorganisatie tripartiete verklaring van Principes
betreffende Multinationale Ondernemingen en Sociaal Beleid. Deze principes zijn
goedgekeurd op het niveau van regeringen en gelden als aanbeveling voor bedrijven. In
2000

is

de

United

Nations

Global

Compact

ontstaan

dankzij

toenmalig

VN

secretaris-generaal Kofi Annan. UN Global Compact bindt ondernemingen aan tien
principes

op

het

vlak

van

mensenrechten,

arbeidsomstandigheden,

milieu

en

anti-corruptie. De tien principes zijn afgeleid van de Universele verklaringen van de
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rechten van de mens, internationaal erkende verklaringen en conventies van de
Verenigde Naties (Hof-Hoorneman Bankiers , 2014; Maatschappelijk verantwoord
ondernemen, 2011).
Vanaf 2000 komt MVO uitdrukkelijk op de Europese agenda. Zo publiceerde de Europese
Commissie in 2001 het Groenboek “De bevordering van een Europees kader voor de
sociale verantwoordelijkheid van bedrijven”. Het doel hiervan is het openen van een
debat over hoe de Europese Unie MVO kan promoten op een Europees en internationaal
level. In 2002 kwam er een eerste communicatie van de Commissie over de
communautaire strategie voor het bevorderen van MVO. In 2006 deelde de Europese
Commissie mee dat Europa een voorbeeld moet worden op het gebied van MVO wat
gevolgd werd door een beleid omtrent het bevorderen van maatschappelijk verantwoord
ondernemen (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 2011). Deze maatregelen zijn
gericht op het verlenen van steun aan de European Alliance for CSR (Europese
Commissie, 2011). The European Alliance for CSR is in maart 2006 opgericht door de
Europese

Commissie

met

de

hulp

van

ondernemingsorganisaties

zoals

BUSINESSEUROPE, UEAPME and CSR Europe en heeft als doel het promoten van MVO in
heel Europa (Business Europe, 2014). Ondanks de grote vooruitgang die MVO kende in
Europa, bleven er nog belangrijke problemen bestaan. Daarom werd in 2011 ‘Een
vernieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van MVO’ gepubliceerd. Met deze
richtlijn wil Europa o.a. de zichtbaarheid van MVO verbeteren, goede praktijken
verspreiden, het vertrouwen in ondernemingen vergroten, MVO sterker belonen op de
markt,

etc.

Een

belangrijk

wetgevingsvoorstel

zal

punt

indienen

in

deze

betreffende

richtlijn
de

is

sociale

dat
en

de

Commissie

milieu-informatie

een
die

ondernemingen moeten rapporteren in alle sectoren. Ook wordt er getracht om de
Europese en mondiale benaderingen van MVO beter op elkaar te laten afstemmen
(Europese Commissie, 2011).
Bepaalde landen hebben, net zoals België, een wetgeving ontworpen rond sociale en/of
milieu aspecten. Deze regelgeving is vaak enkel van toepassing op beursgenoteerde
ondernemingen.

Enkele

landen

hebben

hun

regelgeving

uitsluitend

gericht

op

milieuaspecten zoals Denemarken en Nederland. In andere landen zijn er enkel
verplichtingen omtrent sociale aspecten zoals in België en Portugal. Enkel in Frankrijk en
Noorwegen is er een verslaggevingsplicht voor zowel sociale en milieuaspecten (Business
& Society Belgium, 2008).
Verder is er nog de ISO 26000. Dit is een internationale richtlijn voor MVO die op
1 november 2010 werd gelanceerd. Officieel heet de richtlijn Guidance on Social
Responsibility en helpt het ondernemingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheden
te bepalen (Business & Society Belgium, 2011). Het geeft ook adviezen over het
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structureel

invoeren

van

MVO.

Daarnaast

probeert

ISO

26000

een

uniform

MVO-begrippenkader te introduceren (ISO 26000, 2013; Molderez, 2009).

3.5 Determinanten van MVO-rapportering
Er zijn verschillende determinanten die een invloed hebben op het rapporteren van
MVO-verslagen. De literatuur in verband met MVO-rapportering is beperkt (Gamerschlag
et al., 2001; Mohd Ghazali, 2007; Roberts, 1992). Deze determinanten kunnen
aangevuld worden met de determinanten voor vrijwillige rapportering aangezien het
rapporteren van MVO-acties een vrijwillig gebeuren is (Campopiano et al., 2011;
Gamerschlag et al., 2001; Jenkins, 2006; Molderez, 2009; Niehm et al., 2008).
Allereerst stellen Gamerschlag et al. (2011), Mohd Ghazali (2007), Reverte (2009) en
Roberts (1992) dat de grootte van een onderneming een belangrijke rol speelt. Grote
ondernemingen gaan meer aan MVO-rapportering doen in vergelijking met kleine
ondernemingen. Naarmate de entiteit toeneemt, willen bedrijven de agency problemen
verkleinen. Grote bedrijven zijn ook meer gevoelig voor politieke kosten en geven meer
informatie vrijwillig vrij om publieke kritiek te verminderen (Ali et al., 2007; Bouten &
Everaert, 2012; Eng & Mak, 2003; Gamerschlag et al., 2001; Ho a Shun, 2001; Lim et
al., 2007; Mohd Ghazali, 2007). Zichtbaarheid van de onderneming is een determinant
die hier nauw mee samenhangt. Hiermee wordt bedoeld in welke mate de onderneming
bekend is onder de mensen en dus meer aandacht krijgt van de stakeholders. Deze
bedrijven komen meer voor in de media waardoor ze een grotere druk hebben om
rapporten te rapporteren in vergelijking met de minder bekende ondernemingen. Ze
hebben een grotere politieke kost als gevolg van hun grote bekendheid in de omgeving.
Deze ondernemingen gaan dus meer aan MVO-rapportering doen als gevolg van meer
externe druk (Ali et al., 2007; Eng & Mak, 2003; Gamerschlag et al., 2001).
Daarnaast is er ook de determinant schulden. Gamerschlag et al. (2011), Reverte (2009)
en

Roberts

(1992)

beweren

dat

ondernemingen

met

schulden

meer

aan

MVO-rapportering doen om hun juridisch risico in te perken. Het vrijwillig rapporteren
verhelpt de informatieasymmetrie in de kapitaalmarkten waardoor investeerders sneller
geneigd zijn om te investeren in de onderneming aangezien het risico lager ligt. De
meeste literatuur over vrijwillige rapporteringen bevestigen dit (Al-Akra & Hutchinson,
2013; Dhaliwal et al., 2011). Echter stellen Eng & Mak (2003) dat er een negatieve
relatie is tussen de hoeveelheid schulden en de mate van vrijwillige publicatie. Zij
beweren dat schuld een mechanisme is om het vrije cashflow probleem te controleren
waardoor er een vermindering van de nood is om te rapporteren.
Over de invloed van winstgevendheid op de mate van MVO-rapportering heerst er
onenigheid. Mohd Ghazali (2007) stelt dat winstgevendheid geen invloed heeft op de
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mate van MVO-rapportering. Gamerschlag et al. (2011), Reverte (2009) en de literatuur
in verband met vrijwillige rapportering daarentegen stellen dat bedrijven met een hoge
return on assets (ratio van winst ten opzichte van Activa) en dus heel winstgevend zijn,
meer vrijwillig gaan rapporteren en dus ook meer aan MVO-rapportering gaan doen . De
ondernemingen willen duidelijk maken aan de buitenwereld dat ze deze winsten behalen
door te produceren binnen de normen van de maatschappij (Gamerschlag et al., 2001;
Ho & Shung Wong, 2001; Lim et al., 2007).
Daarnaast is er een relatie te vinden tussen het type van auditor en de mate van
vrijwillig rapporteren. Indien de auditor van het bedrijf lid is van The Big 5 (momenteel
Big 4, Arthur Andersen is geen lid meer door Enron Schandaal), gaat het bedrijf meer
aan MVO-rapportering doen. De auditoren dringen erop aan dat deze bedrijven meer
rapporteren om op die manier de reputatie van the Big 4 hoog te houden (Eng & Mak,
2003; Gamerschlag et al., 2001).
Verder heeft de industrie waarin de onderneming zich bevindt, een invloed op de mate
van MVO-rapportering. Ondernemingen die een product vervaardigen, zijn meer gevoelig
over het vrijgeven van informatie ten opzichte van hun concurrenten en de stakeholders
in vergelijking met ondernemingen in een dienstensector (Bouten & Everaert, 2012;;
Gamerschlag et al., 2001; Roberts, 1992). Deze bevindingen zijn in lijn met de
bevindingen van onderzoekers naar vrijwillige rapportering (Eng & Mak, 2003; Ho &
Shung Wong, 2001; Lim et al., 2007). Bedrijven die actief zijn in een vervuilende sector,
gaan meer aandacht krijgen van milieulobbygroepen. De milieugroepen gaan proberen
politiekers en de omgeving ervan te overtuigen dat het bedrijf zijn kosten verhoogt zodat
deze gelijk komen met de kosten van ondernemingen die actief zijn in een minder
vervuilende sector. Het is een motivatie voor de bedrijven om alle informatie omtrent
hun activiteiten vrij te geven zodat de buitenwereld precies weet wat de onderneming
doet om deze extra kosten te verminderen. Of deze informatie ook voor 100 procent
klopt, is een andere vraag (Gamerschlag et al., 2001).
De mate van MVO-rapportering hangt af van de reputatie van de onderneming.
Ondernemingen met een slechte reputatie, gaan alles vrijgeven voor de buitenwereld.
Ondernemingen met een perfecte reputatie gaan dit niet doen. Een verklaring hiervoor is
dat deze bedrijven maar een beetje kunnen winnen door te rapporteren aangezien de
omgeving successen verwacht van zo’n onderneming (Gamerschlag et al., 2001).
De mate van concentratie van het eigendom heeft ook een invloed op de mate van
MVO-rapportering (Mohd Ghazali, 2007). De agency problemen spelen hier een grote rol
in (Ali et al., 2007; Bartholomeusz & Tanewski, 2006).
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Agency problemen hebben een invloed op het vrijwillig rapporteren van informatie. Er
bestaan verschillende studies over agency problemen, maar de meeste studies verwijzen
naar het onderzoek van Jensen en Meckling (1976). Zij gebruiken in hun studie een
belangrijke definitie voor agency problemen:
“We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the
principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf
which involves delegating some decision making authority to the agent (Jensen &
Meckling, 1976, p. 5).”
Deze auteurs stellen dat agency problemen kunnen worden gezien als een soort contract
tussen

een

agent

en

een

principaal.

Meestal

zijn

managers

de

agenten

en

aandeelhouders de principalen (Jensen & Meckling, 1976). Daarnaast zijn er nog andere
mogelijkheden zoals het agency probleem dat voortkomt uit het conflict tussen
meerderheids- en minderheidsaandeelhouder (Ali

et al., 2007; Bartholomeusz &

Tanewski, 2006). Jensen en Meckling (1976) beweren dat een agent niet altijd gaat
handelen in het belang van de principaal omdat zowel de agent als de principaal trachten
hun nut te maximaliseren. Aandeelhouders willen dat de aandeelhouderswaarde wordt
gemaximaliseerd en de onderneming overleeft op lange termijn. Managers daarentegen
willen graag genieten van meer werkzekerheid en een hoger loon. Dit kunnen ze
bereiken door risicovolle investeringen te doen (Bartholomeusz & Tanewski, 2006;
Butler, 2011). Bij het agency probleem tussen meerderheids- en overige aandeelhouders
zien we dat de meerderheidsaandeelhouder gaat proberen private voordelen te
verkrijgen ten koste van de andere aandeelhouders. Hij kan dit doen door het vastzetten
van

de

overige

aandeelhouders

waardoor

hun

stem

waardeloos

wordt.

De

meerderheidsaandeelhouder, ook wel controleaandeelhouder genoemd, kan een andere
onderneming, familie of persoon zijn (Ali et al., 2007; Bartholomeusz & Tanewski, 2006).
Agency problemen zorgen automatisch voor agency kosten (Bartholomeusz & Tanewski,
2006). Wanneer de principaal de agency problemen in de onderneming wil verminderen,
zal hij ervoor moeten zorgen dat de manager gaat handelen in het belang van de
aandeelhouders. Hiervoor zal hij kosten moeten maken wat gedefinieerd wordt al agency
kosten (Henssen, Voordeckers, Lambrechts, & Koiranen, 2011; Jensen & Meckling,
1976).
Hoe meer een organisatie te maken heeft met agency problemen, hoe sneller deze
geneigd is om informatie vrijwillig vrij te geven. Op die manier tracht de onderneming
om de informatieasymmetrie en dus de agency problemen te doen afnemen (Al-Akra &
Hutchinson, 2013; Chau & Grey, 2010; Chen et al, 2008; Lim et al, 2007; Mohd Ghazali,
2007). Deze stelling wordt bevestigd door Reverte (2009). Hij stelt dat ondernemingen
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met een geconcentreerd eigendom minder aan MVO-rapportering gaan doen. De kleine
groep aandeelhouders gaat minder gemotiveerd zijn om MVO-rapporten te rapporteren
aangezien zij de informatie direct van de ondernemingen kunnen krijgen (Al-akra &
Hutchinson, 2013; Mohd Ghazali, 2007). Uit de resultaten van het onderzoek van Mohd
Ghazali (2007) bleek echter dat eigendom geen invloed heeft op de mate van
MVO-rapportering. Hij gaf hier wel geen mogelijke verklaring voor en stelde dat het
toeval was door de genomen steekproef.
Bepaalde factoren dragen bij tot het verzachten van het type één agency probleem. Het
compenseren van managers op basis van observeerbare prestatiemaatstaven helpt om
de interesses van managers en aandeelhouders op een lijn te krijgen. Managers zijn ook
bezorgd om hun reputatie op de arbeidsmarkt. Als managers de aandeelhouders
belazeren, kunnen de aandeelhouders hen voor de rechtbank slepen (Ali et al., 2007;
Bartholomeusz & Tanewski, 2006).
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Hoofdstuk 4: Familiebedrijven
Hoofdstuk 4 gaat dieper in op familiebedrijven. Allereerst wordt in sectie 4.1 de definitie
van

familiebedrijven

toegelicht.

Daarna

wordt

in

sectie

4.2

het

belang

van

familiebedrijven in België besproken. In sectie 4.3 worden de speciale kenmerken van
familieondernemingen toegelicht. Ten slotte wordt in sectie 4.4 het rapporteringsgedrag
van familiebedrijven toegelicht waarbij de nadruk wordt gelegd op de verschillende
stromingen binnen de literatuur van agency problemen binnen familieondernemingen.

4.1 Definitie
Er is geen eenduidigheid over de definitie van een familiebedrijf in de literatuur. Door de
afwezigheid van een universele definitie, is het moeilijk om een vergelijking te maken
tussen de verschillende landen (Cruz Déniz Déniz & Cabrera Suárez, 2005; Niehm et al.,
2008, Uhlaner et al., 2004). Internationale studies gaan meestal uit van de definitie van
de “European Group of Owner Managed and Family Enterprises” (GEEF). Voor GEEF is
een bedrijf een familiebedrijf als de oprichter of de eigenaarsfamilie de meerderheid van
de

stemmen

in

handen

heeft

op

de

algemene

vergadering

(Indien

het

een

beursgenoteerd bedrijf is, volstaat 25 procent van het stemrecht). Daarnaast moet er
nog minstens één vertegenwoordiger van de familie actief zijn in het management of deel
uitmaken

van

het

bestuur

(FBnet,

2011).

Chen

et

al.

(2008)

spreken

over

familiebedrijven indien de stichters of hun familieleden de sleutelmanagers, bestuurders
of meerderheidsaandeelhouders zijn. Campopiano et al. (2011) beschouwen een
onderneming als een familieonderneming indien de familie of een kleine groep van de
familie de onderneming bezit of bestuurt. Hiermee wordt bedoelt dat de familie 50
procent van de aandelen in zijn bezit moet hebben of 50 procent van de bestuurders
moeten familieleden zijn.

4.2 Het belang van familiebedrijven in België
Familiebedrijven spelen een belangrijke rol in de Belgische economie. Volgens onderzoek
uitgevoerd door SVO (Studiecentrum voor Ondernemerschap, verbonden aan de
HUBrussel) in opdracht van FBNet Belgium (het netwerk van de grootste familiebedrijven
in ons land), is meer dan 75 procent van de Belgische ondernemingen in familiehanden.
Dit komt overeen met 123.000 familiale vennootschappen.
Duitsland en Italië hebben een gelijkaardig percentage familiebedrijven als België
(respectievelijk 79 en 73 procent). Nederland (61 procent) en Verenigd Koninkrijk (65
procent) kennen een lager percentage terwijl er in Frankrijk (83 procent) en Spanje (85
procent) procentueel meer familiebedrijven zijn (FBNet, 2011; Flören, 1998).
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Een familiebedrijf is geen synoniem van een KMO. Familiebedrijven kunnen ook grote
ondernemingen (minstens 200 werknemers) zijn. Zo is de meerderheid (55 procent) van
de grote bedrijven in België een familiebedrijf (FBNet, 2011).
De familiebedrijven zijn gemiddeld iets kleiner dan de niet-familiebedrijven en tellen
gemiddeld minder werknemers (10 tegenover 16 werknemers). Daarnaast zijn ze
meestal ook niet genoteerd op de beurs. Dit doen ze om de controle te kunnen behouden
over de onderneming (Kets de Vries, 1993). Op de beurs doen familiebedrijven het wel
beter dan de niet-familiebedrijven. Dit is logisch aangezien familiebedrijven zich meer
focussen op de voordelen op lange termijn. Daarnaast hebben ze een sterke knowhow en
visie rond hun kernactiviteit opgesteld doorheen de jaren (Lievens, 2004).
Er

zijn

ook

duidelijke

sectorverschillen

merkbaar

tussen

familiebedrijven

en

niet-familiebedrijven. Familiebedrijven zijn in vergelijking met de niet-familiebedrijven
sterk vertegenwoordigd in de bouwsector (28 tegenover 20 procent). Familiebedrijven
zijn dan weer minder actief in de dienstensector (34 tegenover 52 procent). In de
sectoren land- en tuinbouw, industrie, groothandel en kleinhandel is er geen zichtbaar
verschil (FBNet, 2011).
Daarnaast zijn niet-familiebedrijven meer internationaal actief dan de familiebedrijven
(48 tegenover 33 procent) (FBNet, 2011).
Familiebedrijven hebben een grote impact op de tewerkstelling in ons land. Hun aandeel
in

de

totale

tewerkstelling

bedraagt

45

procent,

wat

neerkomt

op

1.710.000

werknemers. Indien we dit vergelijken met de andere Europese landen, kunnen we weer
een sterke gelijkenis opmerken met Duitsland (44 procent). Familiebedrijven zijn
verantwoordelijk voor een derde van het Belgisch BBP. Dit komt neer op een bedrag van
102 miljard euro (FBNet, 2011).

4.3 Speciale kenmerken van familiebedrijven
Familiebedrijven hebben unieke kenmerken die kunnen leiden tot een competitief
voordeel (Cruz Déniz Déniz & Cabrera Suárez, 2005). Een gezond en levendig
familiebedrijf steunt op drie pijlers: permanent ondernemerschap, een functionele familie
en professioneel bestuur (Lievens, 2004).
4.3.1 Permanent ondernemerschap
Het permanent ondernemerschap houdt niet in dat een familiebedrijf niet aan innovatie
moet doen. Integendeel, een familiebedrijf moet streven naar groei en verandering, ook
al wordt het daar niet toe gedwongen door de marktomstandigheden (Lievens, 2004).
Met permanent ondernemerschap wordt bedoeld dat de familie de aandelen binnen de
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familie houdt zodat de onderneming stabiel blijft (Ali et al., 2007; Campopiano et al.,
2011; Cruz Cruz Déniz Déniz & Cabrera Suárez, 2005, Flören, 1998).
4.3.2 Functionele familie
Het is belangrijk dat een onderneming gestuurd wordt door een functionele en gezonde
familie. De familie moet respect hebben voor elkaar, elkaar vertrouwen en ze moeten
een optimistische instelling hebben tegenover het familiebedrijf. Daarnaast moet er goed
gecommuniceerd worden, moeten de leidinggevenden goed kunnen plannen en moet er
constructief worden omgegaan met conflicten (Lievens, 2004).
4.3.3 Professioneel bestuur
De derde pijler is deugdelijk en professioneel bestuur, ook wel Corporate Governance
genoemd. Het is een systeem van structuren en processen die helpen bij het besturen en
controleren van ondernemingen. Het is een wisselwerking tussen raad van bestuur,
managers en aandeelhouders waarbij de bestuurders verantwoording moeten afleggen
aan de aandeelhouders. De code dient ook rekening te houden met de belangen van de
werknemers, de samenleving en andere stakeholders zodat de onderneming niet alleen
bestuurd zou worden in het belang van een beperkte groep, maar in het belang van
iedereen (Bartholomeusz & Tanewski, 2006; Belgische Corporate Governance Code,
2009; Code Buysse, 2009; Lievens, 2004).
België heeft twee soorten Corporate Governance codes. Beursgenoteerde ondernemingen
moeten de Belgische Corporate Governance Code volgen, vroeger de Code Lippens
genoemd. De code is het laatst aangepast in 2009 en is wettelijk gezien de Belgische
referentiecode (Belgische Corporate Governance Code, 2009). Voor niet-beursgenoteerde
ondernemingen is er de vrijwillige Code Buysse II, die ook in 2009 werd aangepast. De
Code Buysse II heeft geen wettelijke draagkracht. Voor de Belgische Corporate
Governance Code geldt het principe ‘comply or explain’. Een onderneming kan afwijken
van de code, maar moet de reden hiervoor motiveren in haar jaarverslag (Belgische
Corporate Governance Code, 2009).
Corporate Governance is complexer in familiebedrijven dan in niet-familiebedrijven
(Bartholomeusz & Tanewski, 2006). Onderzoekers Davis en Tagiuri (z.d., in Lievens,
2004) van de Harvard Business School stellen dat een familiebedrijf uit drie subsystemen
bestaat: de familie, het bedrijf en de eigenaars van het familiebedrijf. Elk van deze
subsystemen heeft zijn eigen waarden en doelstellingen.
Families willen harmonie en eenheid bereiken. Ze streven naar gelijke behandeling van
iedereen en ze willen dat de werknemers, toeleveranciers en andere stakeholders zich
geborgen en veilig voelen binnen hun onderneming (Lievens, 2004). Toch is er in
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familiebedrijven vaak sprake van nepotisme. Deze vriendjespolitiek binnen de familie
leidt tot falen van de Corporate Governance (Cruz Déniz Déniz & Cabrera Suárez, 2005).
Studies hebben aangetoond dat familiebedrijven streven naar het opbouwen van hechte
relaties met hun business partners en klanten. Ze bereiken dit door meer direct contact
te hebben met hen. Daarnaast willen ze ook meer persoonlijk contact met hun
werknemers (Uhlaner et al., 2004). Lee en Rogoff (1996) stellen dat familiebedrijven
hoofdzakelijk gestuurd worden door niet-economische en familiale doelstellingen in plaats
van economische of financiële doelstellingen. Ze zien hun onderneming eerder als een
bezit om na te laten aan de volgende generatie waardoor ze meer gefocust zijn op lange
termijn dan op korte termijn. Ze vinden het essentieel dat hun onderneming blijft
voortbestaan (Casson, 1999). Door de langetermijnvisie hebben familiebedrijven een
continu en stabiel karakter (FBNet, 2011). De gemiddelde leeftijd voor familiebedrijven in
België bedraagt 23 jaar, ten opzichte van 17 jaar voor niet-familiebedrijven. Indien we
familiebedrijven en niet-familiebedrijven gaan opdelen volgens leeftijdsklasse, blijkt dat
er slechts 19 procent van de familiebedrijven jonger zijn dan 10 jaar, terwijl dit
percentage 43 procent bedraagt voor niet-familiebedrijven. Acht procent van de
familiebedrijven blijkt zelfs 50 jaar of ouder te zijn tegenover de 3 procent van de nietfamiliebedrijven. In de leeftijdsklassen 20-29 jaar en 30-49 jaar bevinden zich
procentueel ongeveer evenveel familie als niet-familiebedrijven (respectievelijk 26-28
procent en 14-18 procent). In de leeftijdsklasse 10 tot 19 jaar bevinden zich procentueel
meer familiebedrijven in vergelijking met de niet-familiebedrijven (33 tov. 18 procent)
(FBNet, 2011; Flören, 1998). Eigenaars van de familiebedrijven houden meer aandelen in
hun bezit tegenover de niet-familiebedrijven (Westhead, Cowling & Howorth, 2001). Uit
onderzoek blijkt dat bedrijfsleiders van familiebedrijven langer aan het hoofd staan dan
de collega’s van de niet-familiebedrijven (18 jaar tegenover 13 jaar in België) (FBNet,
2011; Flören, 1998). Dit is te wijten aan het feit dat de opvolging meestal gebeurt door
een familielid, van generatie op generatie. Westhead, Cowling en Howorth (2001) stellen
dat indien de CEO lid is van de familie, hij deze positie langer invult vergeleken met een
CEO die geen lid is van de familie (gem 15,7 jaar tov 8,1 jaar).
Rosenblatt, deMik, Anderson en Johnson (1985) veronderstellen dat werknemers die lid
zijn van de familie, productiever zijn dan de werknemers die geen lid zijn. De
familieleden delen een soort van ‘familiale taal’ en trouw waardoor ze efficiënter kunnen
communiceren en meer interne informatie kunnen uitwisselen. Er is dus minder
informatieasymmetrie. De familieleden hebben vaak veel expertise en waardevolle kennis
doordat ze van jongs af aan in aanraking komen met het bedrijf (Anderson & Reeb,
2003). Werknemers die lid zijn van de familie hebben meer voordelen ten opzichte van
de niet-familie werknemers door de vriendjespolitiek binnen de onderneming. Zo gaan ze
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sneller promotie en meer verantwoordelijkheid krijgen (Cruz Déniz Déniz & Cabrera
Suárez, 2005).
Het subsysteem bedrijf heeft andere doelstellingen. Ondernemingen moeten winstgevend
en productief zijn. Zo niet, kan de onderneming niet blijven voortbestaan (Lievens, 2004;
Molderez, 2009).
Tot slot zijn er de eigenaars van de familieonderneming. Deze zijn niet noodzakelijk lid
van de familie of actief in de onderneming. Indien ze externe aandeelhouders zijn,
hechten ze het grootste belang aan een hoge return van hun investering en aan de
waardevermeerdering van het bedrijf (Flören, 1998; Lievens, 2004). Dit is niet het geval
indien de aandeelhouders wel lid zijn van de familie. Zij hechten meer belang aan het
maximaliseren van de waarde van de onderneming dan aan het maximaliseren van
kortetermijnwinsten (Anderson & Reeb, 2003; Bertrand & Schoar, 2006; Kets de Vries,
1993).
Deze drie aspecten vormen geregeld een bron van conflicten, vooral als één van de
subsystemen wordt overschaduwd door een andere. Dit is bijvoorbeeld het geval indien
de klemtoon op het bedrijf ligt. Dan zullen de familieleden zich ondergewaardeerd voelen
waardoor ze minder trouw gaan zijn. Indien het familiale aspect overheerst, gaan de
familieleden het niet nauw nemen met de regels in verband met werktijden of discipline.
Deze inbreuken gaat men ook niet melden aangezien het liefdevolle karakter overheerst
in de familieonderneming. Indien de eigenaars de bovenhand nemen, gaat het
langetermijnperspectief in gevaar komen aangezien de aandeelhouders liefst zo groot
mogelijke winsten behalen op een zo kort mogelijke termijn. Een onderneming moet
proberen een systeem uit te werken waarbij deze subsystemen elkaar gaan versterken.
Corporate Governance speelt hierin een belangrijke rol. Het moet ervoor zorgen dat de
belangen van alle partijen worden nagestreefd (Belgische Corporate Governance Code,
2009; Code Buysse II, 2009; Lievens, 2004). Volgens de Belgische Corporate
Governance Code (2009), alsook de Code Buysse (2009), is het belangrijk dat de raad
van bestuur onafhankelijk is en voldoende onafhankelijke bestuurders heeft. Dit is nodig
zodat het eigenbelang van de aandeelhouders en familieleden niet overheerst (Lievens,
2004).

Bij

familiebedrijven

ontbreekt

vaak

deze

onafhankelijkheid

tussen

de

aandeelhouders, de raad van bestuur en het management. Het zijn vaak dezelfde
personen die erin zetelen en deze zijn vaak nog lid van de familie. Het is de taak van de
algemene vergadering om bestuurders te benoemen (Belgische Corporate Governance
Code, 2009; Code Buysse II, 2009). Het geconcentreerd aandeelhouderschap, dat
typerend is voor het familiebedrijf, maakt het moeilijk om een onafhankelijk bestuur
samen te stellen (Lievens, 2004). Tussen aandeelhouders en management is er meestal
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een
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Het
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belangrijk

dat

meer

minderheidsaandeelhouders de algemene vergadering gaan bijwonen waardoor zij een
invloed kunnen uitoefenen op het benoemen van de bestuurders (Belgische Corporate
Governance Code, 2009; Code Buysse II, 2009; Lievens, 2004).
Steeds meer bedrijven verkiezen een externe figuur als voorzitter van de raad van
bestuur. Dit is een positief gegeven. Hij moet alle aandeelhouders en andere bestuurders
vertegenwoordigen (Lievens, 2004).
FBNet (2011) concludeert dat slechts drie procent van de Belgische familiebedrijven een
actieve raad heeft. Actief betekent volgens de Code Buysse II (2009) minstens vier
bijeenkomsten per jaar. Daarnaast beschikt maar 22 procent van de familiale nv’s over
een actieve Raad van Bestuur, wat beduidend lager is dan de niet-familiale nv’s met een
percentage van 62 procent. In maar de helft van de familiale nv’s zetelen er externe
bestuurders (geen lid van de familie en niet dagelijks werkzaam in het bedrijf).
Familiebedrijven kunnen een familieforum oprichten. Hier komen de belangen en noden
van de familie aan bod wat de werking van de raad van bestuur moet vergemakkelijken.
In de grote familieondernemingen is het aangeraden om familievergaderingen te houden,
waar familieaandeelhouders en de andere familieleden aan kunnen deelnemen (Code
Buysse II, 2009; Lievens, 2004). Momenteel heeft slechts twee procent van de
familieondernemingen een familieforum geïnstalleerd (FBnet, 2011).

4.4 Rapporteringsgedrag van familiebedrijven
Zoals aangehaald in sectie 3.5 zijn er verschillende factoren die een invloed hebben op
de mate van MVO-rapportering. Deze factoren hebben dus ook een invloed op
rapportering door familiebedrijven.
Een

van

de

determinanten

die

speciale

aandacht

moet

krijgen

als

we

over

familieondernemingen spreken is de determinant eigendomsconcentratie aangezien
familieondernemingen gekenmerkt worden door een hoge eigendomsconcentratie (Ali et
al., 2007; Campopiano et al., 2011; Cruz Cruz Déniz Déniz & Cabrera Suárez, 2005,
Flören, 1998). Bij deze determinant spelen de agency problemen een grote rol. Hoe meer
een bedrijf geconfronteerd wordt met agency problemen, hoe sneller het informatie
vrijwillig gaat vrijgeven. Dit doet de agency problemen afnemen omdat rapporteren de
informatieasymmetrie verkleint (Al-Akra & Hutchinson, 2013; Chau & Grey, 2010; Chen
et al, 2008; Lim et al, 2007; Mohd Ghazali, 2007).
4.4.1 Klassieke agency-denkers
Er zijn twee stromingen binnen de literatuur over agency problemen in familiebedrijven.
Allereerst zijn er de klassieke agency-denkers. Zij beweren dat familiebedrijven in
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mindere mate of zelfs helemaal niet zijn blootgesteld aan agency problemen (Jensen &
Meckling, 1976). Ze stellen dat er een aantal mechanismen zijn die ertoe leiden dat de
agent wel zal handelen in het beste belang van de principaal waardoor het agency
probleem dus afneemt of zelfs afwezig is (Fama & Jensen, 1983; McColgan, 2001; Denis
& McConnel, 2003).
Het eerste mechanisme is het bestaan van een raad van bestuur die ervoor moet zorgen
dat het belang van de vennootschap steeds centraal staat (Bartholomeusz & Tanewski,
2006; Belgische Corporate Governance Code, 2009; Code Buysse, 2009; Lievens, 2004).
De

raad

van

bestuur

wordt

samengesteld

door

de

algemene

vergadering

van

aandeelhouders en staat dus in voor de vertegenwoordiging van de belangen van de
aandeelhouders in de onderneming (McColgan, 2001). Daarnaast mag de raad van
bestuur managers aanstellen, verlonen en ontslaan (Deloitte, 2012b). Ze hebben een
soort van scheidsrechterfunctie waardoor de agency problemen al voor een stuk beperkt
kunnen worden. Dit effect kan versterkt

worden indien er veel

onafhankelijke

bestuurders zetelen in de raad van bestuur (Ali et al., 2007; Butler, 2011; Ho & Shun,
2001; Lim et al., 2007; McColgan, 2001).
Daarnaast speelt het bestaan van een beslissingshiërarchie een belangrijke rol in het
controleren van agency problemen. De beslissingshiërarchie zorgt ervoor dat het
moeilijker is voor agenten om individuele beslissingen te nemen die enkel voordelen voor
henzelf opleveren. De managers die managers en agenten op een lager niveau moeten
controleren en evalueren, zullen dit opmerken en aangeven (Fama & Jensen, 1983).
De klassieke auteurs gebruiken evenzeer verschillende argumenten om aan te tonen
waarom familiebedrijven minder agency problemen ervaren. Deze zijn gebaseerd op
geconcentreerd eigenaarschap en op eigenaar-management (Lubatkin, Schulze, Ling, &
Dino, 2005).
Jensen en Meckling (1976) verklaren dat wanneer een onderneming voor 100% in bezit
is van één eigenaar en deze eigenaar tevens de manager is, deze eigenaar beslissingen
zal

nemen

waardoor

zijn

eigen

nut

gemaximaliseerd

wordt

(Ali

et

al., 2007;

Bartholomeusz & Tanewski, 2006). Indien de eigenaar-manager een deel van zijn
aandelen verkoopt, is er pas sprake van agency problemen. Deze agency problemen
ontstaan omdat er verschillende belangen vertegenwoordigd zullen worden binnen de
onderneming waarbij elke partij zijn eigen nut wil maximaliseren. Een gespreid
aandeelhouderschap zorgt ervoor dat eigenaar-manager minder aandelen bezit waardoor
hij minder recht heeft op de resultaten van zijn beslissing. Hierdoor gaat de manager
trachten om meer bedrijfsmiddelen te consumeren en te freeriden op investeringen van
outsider aandeelhouders. La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleiger en Vishny (2000) stellen
37

dat een manager dit op verschillende manieren kan doen. Zo kan hij winsten stelen,
zichzelf een luxueuzere bedrijfswagen toe-eigenen of zijn kantoor mooier inrichten.
Familiebedrijven worden gekenmerkt door een geconcentreerd eigendom. Dit is de reden
waarom Jensen en Meckling (1976) veronderstelden dat familiebedrijven geen last
zouden ondervinden van agency problemen.
Naast Jensen en Meckling (1976), halen ook Daily en Dollinger (1992) aan dat
familiebedrijven minder hinder van agency problemen ondervinden. Zij stellen dat
ondernemingen minder efficiënt opereren indien er een scheiding is tussen management
en eigenaarschap. De reden hiervoor is dat de verschillende partijen elk hun eigen belang
gaan nastreven waardoor er een hogere stimulans is om de manager te controleren wat
kosten met zich meebrengt (Ali et al., 2007; Bartholomeusz & Tanewski, 2006; Lim et
al.,

2007;

Mohd

Ghazali,

2007).

Zoals

al

eerder

aangehaald

worden

de

managementfuncties in een familiebedrijf vaak bekleed door familieleden die tevens in
het bezit zijn van aandelen. Dit zorgt ervoor dat eigenaar en manager vaak één persoon
is en de belangen dus op elkaar zijn afgestemd .
Een andere reden waarom familieondernemingen minder agency problemen zouden
ondervinden is het altruïsme binnen een onderneming (Daily & Dollinger, 1992; Jensen &
Meckling, 1976). Altruisme houdt in dat men niet uit eigenbelang gaat handelen, maar
dat men goed wil doen voor de andere familieleden (Schulze, Lubatkin, & Dino, 2003).
Verder heeft de raad van bestuur ook een invloed op de hoeveelheid agency problemen.
Carey, Simnett en Tanewski (2000) en Hope, Lanli en Thomas (2012) toonden aan dat er
minder belangenconflicten zijn tussen familieleden en outsiders indien er meer
familieleden zetelen in de raad van bestuur waardoor er dus minder agency problemen
zijn. De familieleden handelen in het beste belang van de familieonderneming terwijl de
niet-familieleden streven naar meer waarde voor de aandeelhouders.
Zoals aangehaald in sectie 3.5 beweert Reverte (2009) dat ondernemingen met een
geconcentreerd eigendom, dus familiebedrijven, minder aan MVO-rapportering gaan
doen. De kleine groep aandeelhouders heeft geen neiging om te rapporteren aangezien
zij de informatie direct van de onderneming kunnen krijgen (Al-akra & Hutchinson, 2013;
Mohd Ghazali, 2007). De resultaten van het onderzoek van Mohd Ghazali (2007)
bevestigde dit niet. Wel gaf hij er geen mogelijke verklaring voor en stelde hij dat het
toeval was door de genomen steekproef. Zij sluiten zich dus aan bij de klassieke agency
denkers.
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4.4.2 Recentere family firm literatuur
Naast de klassieke agency-denkers is er nog een andere stroming, namelijk de recentere
family firm literatuur. Zij stellen dat er agency problemen zijn die specifiek kunnen
voorkomen in familiebedrijven. Hierdoor kunnen de agency problemen in familiebedrijven
de agency problemen in niet-familiebedrijven overtreffen (Schulze et al., 2003).
Een eerste reden voor het ontstaan van agency problemen is averechtse selectie
(Chrisman, Chua, & Litz, 2004). Hierbij gaat de agent zich verkopen en zichzelf hoger
inschatten waardoor hij ook resultaten gaat overschatten waarvan hij weet dat hij deze
niet kan behalen. Dit is een agency probleem dat in private ondernemingen heel vaak
voorkomt (Chrisman et al., 2004).
Een mechanisme dat deze agency kosten kan inperken is de arbeidsmarkt. Managers
zouden beter handelen in het belang van de aandeelhouders aangezien ze anders
misschien worden afgedankt (McColgan, 2001). Werknemers willen voor hun beste optie
gaan waardoor zij de job zullen aannemen met de beste contractvoorwaarden (Schulze,
Lubatkin, Dino, 2002). Private familieondernemingen kunnen echter vaak niet dezelfde
contractvoorwaarden aanbieden als overige bedrijven waardoor zij het moeilijk hebben
om de beste werknemers aan te trekken. Daarnaast zijn er in een familieonderneming
meestal

geen

promotiemogelijkheden

voor

externe

werknemers

aangezien

deze

gereserveerd worden voor de familieleden (Schulze, Lubatkin, Dino, & Buchholtz, 2001).
Familieondernemingen moeten dus vaak lager gekwalificeerde werknemers aannemen.
Deze werknemers zijn minder gemotiveerd om elkaar te motiveren of te beconcurreren
door de schaarse beloningen en beperkte promotiekansen (Fama & Jensen, 1983;
Lubatkin, Schulze, Ling, & Dino, 2005). De werknemers moeten dus meer gecontroleerd
worden wat extra agency kosten met zich meebrengt (Schulze et al., 2001).
Familieondernemingen hebben vaak zelfopgelegde personeelsselectiecriteria waardoor ze
volgens Chrisman et al. (2004) heel gevoelig zijn voor agency problemen. Deze
selectiecriteria spelen meestal in het voordeel van de familieleden. Soms gaan ze zelf zo
ver dat enkel familieleden mogen worden aangenomen in de onderneming. Echter
beschikken deze familieleden soms niet over de juiste vaardigheden om een bepaalde
functie uit te oefenen.
Zoals eerder aangehaald worden familieondernemingen gekenmerkt door altruïsme. De
klassieke agency-denkers beweerden dat altruïsme de agency problemen in een
familieonderneming doet verdwijnen (Daily & Dollinger, 1992; Jensen & Meckling, 1976).
De recentere family firm literatuur stelt dat altruïsme inderdaad een voordeel betekent
voor familiebedrijven, maar dat er ook een ‘dark side’ aan verbonden is (Chrisman et al.,
2004; Lubatkin et al., 2005; Schulze et al., 2001; Schulze et al., 2002; Schulze et al.,
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2003; Sharma, 2004). Lubatkin et al. (2005) geven aan dat altruïsme zelfs een averechts
effect kan hebben. De agency problemen die het resultaat van altruïsme zijn, zijn
moeilijk op te lossen. Het implementeren van een raad van bestuur zal niet effectief
genoeg zijn. Zij kunnen de managers ontslaan, maar het is moeilijk om familieleden die
niet voldoende presteren te ontslaan omdat dit de relatie tussen de familieleden kan
schaden (Schulze et al., 2003).
De klassieke agency-denkers beweren dat familiebedrijven minder agency problemen
verwachten omwille van hun geconcentreerd eigendom (Ali et al., 2007; Bartholomeusz
& Tanewski, 2006; Al-akra & Hutchinson, 2013; Mohd Ghazali, 2007; Jensen & Meckling,
1976). Zij maakten hierbij de assumptie dat de eigenaars van een bedrijf rationeel en
economisch zijn (Schulze et al., 2001). Chrisman et al. (2004) stellen echter dat mensen
naast

economische

maximaliseren.

ook

Deze

niet-economische

zijn

vaak

niet

voorkeuren

uitdrukbaar

in

hebben
geld.

De

die

ze

willen

verscheidende

niet-economische belangen van de verschillende eigenaars kan leiden tot conflicten
tussen deze eigenaars (Gamerschlag et al., 2001; Schulze et al., 2003). Dit is het agency
probleem

tussen

meerderheids-

en

minderheidsaandeelhouders

en

wordt

het

zelfcontroleprobleem genoemd. De meerderheidsaandeelhouders trachten hun eigen
welvaart te verhogen waardoor de welvaart van de overige aandeelhouders wordt
bedreigd (Schulze et al., 2003).
Lubatkin

et

al.

(2005)

beweren

dat

het

probleem

van

zelfcontrole

vooral

in

familieondernemingen voorkomt. Hier zijn een tweetal redenen voor.
Allereerst bezit de eigenaar-manager meestal het grootste deel van de aandelen
waardoor hij bijna de alleenheerschappij heeft over de bezittingen van de onderneming.
Daarnaast moet hij geen verantwoording afleggen aan andere aandeelhouders of aan de
raad van bestuur. De eigenaar-manager geniet dus van een grote vrijheid waardoor het
makkelijk is om

beslissingen

te nemen

die zijn

eigen

welvaart

maximaliseren

(Bartholomeusz & Tanewski, 2006; Lubatkin et al., 2005; Gamerschlag et al., 2001).
Ten tweede heeft de eigenaar-manager zoveel macht dat hij eenzijdig voorwaarden van
een overeenkomst kan wijzigen. Dit is een specifiek agency probleem, ‘hold-up’ genaamd
(Lubatkin et al., 2005). De eigenaar-manager gaat mede-eigenaars dwingen om
bepaalde veranderingen goed te keuren, ook als ze niet in het belang zijn van de
mede-eigenaars. Er kan gesteld worden dat de overige aandeelhouders gegijzeld worden
waardoor de eigenaar-manager zijn belangen kan doordrukken (Schulze et al., 2005).
Zoals eerder aangehaald, beweren de klassieke agency-denkers dat de raad van bestuur
de agency problemen binnen een onderneming kan inperken (Fama & Jensen, 1983). Dit
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mechanisme werkt enkel indien de raad van bestuur efficiënt werkt en er onafhankelijke
bestuurders in zetelen (Ali et al., 2007; Denis & McConnell, 2003; Ho & Shun, 2001; Lim
et al., 2007). Echter is zo’n efficiënte raad niet vanzelfsprekend in familiebedrijven.
Volgens de Corporate Governance Code (2009) en de code Buysse (2009) is het
belangrijk dat de raad van bestuur werkelijk actief is en niet enkel op papier bestaat. In
de praktijk zien we dat vaak de vrouw van de eigenaar-manager of zijn meerderjarige
kinderen zijn aangesteld als bestuurders. Daarnaast zetelen er vooral familieleden in de
raad van bestuur waardoor de onafhankelijkheid ver te zoeken is (Eng & Mak, 2003; Ho
& Shun Wung, 2001; Lim et al., 2007).
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Deel III: Empirisch onderzoek
Hoofdstuk 5: Ontwikkeling van de hypothesen
In dit hoofdstuk worden de hypotheses gevormd die in deze masterproef empirisch zullen
getoetst worden. De hypotheses worden opgesteld aan de hand van de centrale
onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen die terug te vinden zijn in het eerste deel.
Verder wordt er ook gebruik gemaakt van de theoretische achtergrond uit de
literatuurstudie die het tweede deel van deze masterproef vormt.

5.1 De mate van MVO-rapportering door familiebedrijven
Uit de literatuurstudie is gebleken dat er verschillende determinanten zijn die een invloed
hebben op MVO-rapportering (zie sectie 3.5). Één van deze determinanten is het
familiale karakter van de onderneming. De belangrijkste determinant om het onderscheid
te maken tussen familieondernemingen en niet-familieondernemingen is de determinant
eigendomsconcentratie (Mohd Ghazali, 2007; Reverte, 2009). Hierbij spelen de agency
problemen een grote rol. Hoe meer een onderneming geconfronteerd wordt met agency
problemen, hoe sneller zij informatie vrijwillig gaat vrijgeven. Ze doen dit omdat ze de
informatieasymmetrie willen verkleinen (Al-Akra & Hutchinson, 2013; Chau & Grey,
2010; Chen et al, 2008; Lim et al, 2007; Mohd Ghazali, 2007).
In de literatuurstudie zijn twee stromingen terug te vinden als we spreken over agency
problemen in familieondernemingen. Ten eerste zijn er de klassieke agency-denkers. Zij
stellen dat er in familiebedrijven in mindere mate of zelfs helemaal geen sprake is van
agency problemen (Jensen & Meckling, 1976). Zij stellen dat de argumenten van
eigenaar-management en geconcentreerd eigenschapdom leiden tot een zeer efficiënte
organisatievorm (Lubatkin et al., 2005). Familieondernemingen worden gekenmerkt door
geconcentreerd eigendom door familieleden (Ali et al., 2007; Campopiano et al., 2011;
Cruz Cruz Déniz Déniz & Cabrera Suárez, 2005, Flören, 1998). Hierdoor zouden de
agency problemen door de scheiding van management en eigendom minder voorkomen
(Jensen & Meckling, 1976). Verder is de manager ook vaak de eigenaar van een
familieonderneming. Daardoor zijn de belangen van de eigenaars en managers vaak
afgestemd op elkaar wat zorgt voor een afname van de agency problemen (Daily &
Dollinger, 1992). Daarnaast zouden de raad van bestuur en het altruïsme binnen de
onderneming leiden tot een vermindering van het agency probleem (Carey et al., 2000;
Daily & Dollinger, 1992; Hope et al., 2012; Jensen & Meckling, 1976).
Ten tweede is er de recentere family firm literatuur. Zij hebben een tegengestelde visie
op agency problemen in familiebedrijven. Zij stellen dat er agency problemen zijn die
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enkel in familieondernemingen voorkomen als gevolg van hun specifieke kenmerken en
dat ze de agency problemen in niet-familieondernemingen kunnen overtreffen (Schulze
et al., 2003). Het gaat hier over agency problemen zoals averechtse selectie, altruïsme,
zelfcontroleprobleem en inefficiënte raad van bestuur (zie sectie 4.3).
Deze twee tegengestelde literatuurstromen leiden tot verschillende verwachtingen
omtrent de mate van MVO-rapportering door familieondernemingen. Indien we de
klassieke

agency

denkers

volgen,

zouden

familieondernemingen

minder

aan

MVO-rapportering doen aangezien ze stellen dat familieondernemingen met weinig tot
geen agency problemen worden geconfronteerd. Indien we de recente family firm
literatuur volgen, zouden familieondernemingen net meer aan MVO-rapportering doen in
vergelijking met niet-familieondernemingen aangezien ze meer geconfronteerd worden
met

agency

problemen

in

vergelijking

met

niet-familieondernemingen.

In

deze

masterproef wordt de literatuur van de klassieke agency denkers gevolgd aangezien
Reverte (2009) en Mohd Ghazali (2007) stelden dat ondernemingen met geconcentreerd
eigendom, familieondernemingen dus minder aan MVO-rapportering doen en dus minder
agency problemen zullen ervaren. Er wordt verwacht dat deze bevindingen ook voor de
Belgische familiebedrijven gelden. Hierdoor kan de volgende hypothese gevormd worden.
Hypothese 1: Familiebedrijven gaan minder aan MVO-rapportering doen in
vergelijking met niet-familiebedrijven.

5.2 De

mate

van

MVO-rapportering

en

het

percentage

familie-eigenaarschap
Zoals aangehaald in hypothese 1 wordt er verwacht dat familieondernemingen minder
aan MVO-rapportering gaan doen als gevolg van hun geconcentreerd eigendom. Hierbij
wordt de literatuurstroom van de klassieke agency denkers gevolgd die stellen dat een
familieonderneming weinig of geen agency problemen ervaart (Jensen & Meckling, 1976).
Doordat er weinig agency problemen zijn, gaat er weinig motivatie zijn om de
informatieasymmetrie weg te werken door het rapporteren omtrent MVO (Mohd Ghazali,
2007; Reverte, 2009).
Familiale aandeelhouders hebben het beste voor met de familiale onderneming en
hebben daarom ook een langere investeringshorizon in vergelijking met andere
aandeelhouders. Zij willen de waarde van de onderneming maximaliseren (Ali et al.,
2007; Bartholomeusz & Tanewski, 2006). Niet-familiale aandeelhouders hebben meer
interesse in het realiseren van meer aandeelhouderswaarde op kortetermijn en willen dus
meer risicovolle projecten ondernemen (Bartholomeusz & Tanewski, 2006; Flören, 1998;
Lievens, 2004). Dit leidt tot agency problemen die in de recente family firm literatuur
zelfcontrole worden genoemd. De meerderheidsaandeelhouders, de familieleden in een
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familiebedrijf, gaan vaak trachten hun eigen welvaart te verhogen waardoor de welvaart
van de minderheidsaandeelhouders wordt bedreigd (Ali et al., 2007; Schulze et al.,
2003). Echter wordt er verwacht dat er toch minder aan MVO-rapportering gedaan wordt
aangezien de kleine groep meerderheidsaandeelhouders de nodige informatie direct van
de onderneming kan krijgen en de grote groep minderheidsaandeelhouders niet de macht
heeft om te eisen dat de onderneming rapporteert (Al-akra & Hutchinson, 2013; Mohd
Ghazali, 2007).
Een familiebedrijf zal ook minder snel geneigd zijn om een MVO-rapport te rapporteren
indien het een lage proportie aan onafhankelijke bestuurders heeft in zijn raad van
bestuur, wat uitgebreid wordt besproken in sectie 5.3 (Ali et al., 2007, Ho & Shun, 2001;
Lim et al., 2007). Leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene
vergadering (Belgische Corporate Governance Code, 2009; Code Buysse II, 2009).
Aangezien de familie over de meerderheid van de stemmen beschikt op de algemene
vergadering en er binnen een familieonderneming vaak nepotisme heerst, gaan ze
familieleden aanstellen als bestuurders (Cruz Déniz Déniz & Cabrera Suárez, 2005;
Lievens, 2004). Op die manier is het moeilijk om een onafhankelijk bestuur samen te
stellen wat de werking van de raad van bestuur in gevaar brengt en de agency
problemen doet toenemen (Gamerschlag et al., 2001; Lievens, 2004).
Deze argumenten leiden tot de tweede hypothese van deze masterproef. Er wordt
verwacht dat er minder aan MVO-rapportering gedaan wordt indien er een hoog
percentage familie-eigenaarschap is. De agency problemen nemen dan toe doordat de
kleine groep meerderheidsaandeelhouders informatie direct van de onderneming kan
verkrijgen in vergelijking met de grote groep minderheidsaandeelhouders. Verder hebben
de familieleden meer macht om de familieleden te benoemen tot bestuurders.
Hypothese 2: Hoe hoger het percentage familie-eigenaarschap in een bedrijf,
hoe minder dat bedrijf aan MVO-rapportering gaat doen.

5.3 De mate van MVO-rapportering en het aantal familieleden dat
zetelt in de raad van bestuur en het managementteam
Volgens de Belgische Corporate Governance Code (2009) en de Code Buysse (2009) voor
de niet-beursgenoteerde ondernemingen is het belangrijk dat de raad van bestuur
onafhankelijk is en voldoende (minstens drie) onafhankelijke bestuurders heeft. Op die
manier kan het eigenbelang van de aandeelhouders en familieleden niet overheersen en
is de raad in staat om het management te controleren (Belgische Corporate Governance
Code, 2009; Code Buysse, 2009; Lievens, 2004). Hoe meer onafhankelijke bestuurders
er in de raad van bestuur zetelen, hoe meer informatie er vrijwillig zal worden
vrijgegeven. Dit komt omdat de bestuurders onafhankelijk gaan reageren waardoor ze
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meer geneigd zijn om informatie te verschaffen aan externe investeerders (Ali et al.,
2007, Ho & Shun, 2001; Lim et al., 2007).
Bij familiebedrijven is deze onafhankelijkheid vaak ver te zoeken (FBNet, 2011).
Bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering van aandeelhouders.
Aangezien

familiebedrijven

gekenmerkt

worden

door

geconcentreerd

aandeelhouderschap waarbij de familieleden vaak het merendeel van de aandelen
bezitten, hebben zij de absolute macht voor het benoemen van bestuurders en zij
verkiezen vaak om de bestuursmandaten binnen de familie te houden (Cruz Déniz Déniz
& Cabrera Suárez, 2005; Lievens, 2004). Zo is de CEO vaak ook de voorzitter van de
raad van bestuur en zetelen er familieleden of managers in (Lievens, 2004). Uit een
onderzoek van FBNet

(2011) blijkt dat slechts drie procent van de Belgische

familiebedrijven een actieve raad van bestuur heeft.
Familiebedrijven veronderstellen dat managers die lid zijn van de familie meer effectief
zijn, maar dit gaat de transparantie in verband met Corporate Governance praktijken
doen afnemen (Chau & Gray, 2010; Lim et al., 2007). Onafhankelijke managers zijn
geneigd

om

meer

informatie

vrijwillig

te

rapporteren

om

op

die

manier

de

informatieasymmetrie tussen managers en aandeelhouders te verminderen (Chau &
Gray, 2010).
Als we deze twee gegevens bundelen, kunnen we verwachten dat familiebedrijven
minder snel geneigd zijn om vrijwillige informatie, en dus ook gegevens omtrent MVO te
rapporteren vermits er vaak veel familieleden zetelen in de raad van bestuur en in het
managementteam. Dit leidt tot de volgende twee hypotheses.
Hypothese 3: Hoe groter de proportie familieleden in de raad van bestuur van
een familiebedrijf, hoe minder dat familiebedrijf aan MVO-rapportering gaat
doen.
Hypothese 4: Hoe groter de proportie familieleden in het managementteam van
een familiebedrijf, hoe minder dat familiebedrijf aan MVO-rapportering gaat
doen.
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Hoofdstuk 6: Onderzoeksopzet
Na het opstellen van de verschillende hypothesen in het vorige hoofdstuk, wordt er in dit
hoofdstuk dieper ingegaan op de onderzoeksopzet. Allereerst worden in sectie 6.1 de
verschillende variabelen besproken, namelijk de afhankelijke, de onafhankelijke en de
controlevariabelen. Vervolgens wordt in sectie 6.2 ingegaan op de dataverzameling
waarbij eerst de Bel-first database wordt besproken en daarna de totstandkoming van de
steekproef. In 6.3 wordt de verkregen data verwerkt waarbij er wordt gekeken naar
mogelijke multicollineariteit en waarbij outliers worden verwijderd.

6.1 Variabelen
Voor het testen van de hypotheses, worden drie verschillende categorieën van variabelen
gebruikt, namelijk de afhankelijke variabelen, de onafhankelijke variabelen en de
controlevariabelen. Deze variabelen maken het mogelijk om de hierboven geformuleerde
hypothesen te toetsen.
6.1.1 Afhankelijke variabele
De

afhankelijk

variabele

is

de

variabele

waarin

de

onderzoeker

hoofdzakelijk

geïnteresseerd is (Sekaran & Bougie, 2010). In deze masterproef gaat het dan natuurlijk
over een MVO-rapport. Aangezien het niet de bedoeling is van deze masterproef om de
inhoud van MVO-rapporten te analyseren, gaat het hier enkel om het feit of er een
MVO-rapport aanwezig is of niet.
Er bestaan verschillende soorten MVO-verslagen, namelijk pure milieu- en sociale
verslagen, brede MVO-verslagen, financiële verslagen met beknopte tot zeer uitgebreide
informatie over MVO en MVO-verslagen die geïntegreerd zijn in het jaarverslag (Business
& Society Belgium, 2008; Kolk, 2002; Moratis & van der Veen, 2010). In dit onderzoek
maken we geen onderscheid tussen de verschillende verslagen en gebruiken we de
dummyvariabele MVO_D om aan te duiden of de onderneming een soort MVO-verslag
rapporteert (waarde 1) of niet (waarde 0).
6.1.2 Onafhankelijke variabelen
Een onafhankelijke variabele is een variabele die de afhankelijke variabele op een
positieve of negatieve manier beïnvloedt (Sekaran & Bougie, 2010). In deze masterproef
is het belangrijk om na te gaan of het familiale karakter van de onderneming een invloed
heeft op het openbaar maken van een MVO-rapport. Anderzijds is het de bedoeling om
na te gaan of het aantal onafhankelijke bestuurders in de raad van bestuur en het
managementteam en het percentage familie-eigenaarschap een invloed hebben op de
mate van rapporteren van een MVO-rapport.
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De eerste onafhankelijke variabele wordt aangeduid om een onderscheid tussen
familieondernemingen

en

niet-familieondernemingen

te

kunnen

maken.

Familie-eigendom (FEIG) is een eerste mogelijkheid. FEIG_D is een dummyvariabele die
de waarde 1 aanneemt indien de familieleden meer dan 50% van de aandelen van de
onderneming in bezit hebben. De dummy neemt de waarde 0 aan indien de familie 50%
of minder van de aandelen in handen heeft.
In het kader van hypothese 2 moeten we de variabele familie-eigendom opnemen wat
een variant is van de eerder genoemde dummyvariabele FEIG_D. FEIG geeft het totaal
percentage van aandelen weer dat in handen van de familieleden is.
Voor het toetsen van hypothese 3 is het essentieel dat de variabele ‘aantal familieleden
in de raad van bestuur’ wordt opgenomen. De variabele FRVB geeft het percentage weer
van het aantal familieleden die in de raad van bestuur zetelt ten opzichte van het totaal
aantal leden van de raad van bestuur.
Verder hebben we voor hypothese 4 een variabele nodig die het ‘aantal familieleden in
het managementteam’ meet. Hiervoor wordt FMAN gebruikt en het geeft het percentage
van de verhouding tussen het aantal familieleden in het managementteam en het totaal
aantal leden van het managementteam.
6.1.3 Controlevariabelen
De afhankelijke variabele ‘aanwezigheid van MVO-rapport’ zal niet enkel door de
onafhankelijke variabelen worden beïnvloed. Naast de onafhankelijke variabelen moet er
ook rekening gehouden worden met de controle variabelen. Deze variabelen kunnen een
gedeelte van de variatie in de afhankelijke variabele verklaren en zijn bijgevolg een
storende factor in het onderzoek. Het is daarom belangrijk dat men tracht de invloed van
deze controlevariabelen constant te houden zodat men de variatie in de afhankelijke
variabele kan verklaren door uitsluitend de onafhankelijke variabelen (Sekaran & Bougie,
2010).
In

voorgaande

onderzoeken

omtrent

vrijwillig

rapporteren

en

rapporteren

van

MVO-verslagen bij ondernemingen werden een hele reeks van controlevariabelen
gebruikt. Deze kunnen ook in dit onderzoek worden toegepast.
Een belangrijke controlevariabele die in de meeste voorgaande onderzoeken aan bod
komt is de grootte van de onderneming die wordt aangeduid als GROOTTE. Deze
variabele wordt toegevoegd omdat er wordt verwacht dat de grotere ondernemingen
meer geneigd zijn om een MVO-verslag te rapporteren in vergelijking met kleinere
ondernemingen (Ali et al., 2007; Bouten & Everaert, 2012; Eng & Mak, 2003;
Gamerschlag et al., 2001; Ho a Shun, 2001; Lim et al., 2007; Mohd Ghazali, 2007). De
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grootte van de onderneming zal in deze masterproef worden gemeten door het nemen
van een natuurlijk logaritme van de totale activa. Deze maatstaf werd ook toegepast in
voorgaande onderzoeken.
De

volgende

controlevariabele

die

wordt

opgenomen

in

dit

onderzoek

is

SCHULDGRAAD. Onderzoekers zijn het er over eens dat de schuldgraad een invloed
heeft op het rapporteren van MVO-verslagen, maar er is onenigheid over de soort
invloed. Gamerschlag et al (2011), Reverte (2009) en Roberts (1992) beweren dat
ondernemingen met schulden meer aan MVO-rapportering doen. Dit wordt bevestigd
door de literatuur over vrijwillig rapporteren (Al-Akra & Hutchinson, 2013; Dhaliwal et
al., 2011). Eng & Mak (2003) beweren echter dat er een negatieve relatie is tussen de
hoeveelheid

schulden

en

de

mate

van

vrijwillige

rapportering

en

dus

ook

MVO-rapportering. SCHULDGRAAD zal in deze masterproef worden bepaald door middel
van de ‘total debt ratio’. Deze ratio geeft de relatie weer van de totale schulden ten
opzichte van de totale activa.
Een andere controlevariabele die wordt toegevoegd in dit onderzoek is de Return on
Assets. ROA geeft de winstgevendheid van de onderneming weer. Ook over deze
variabele heerst er onenigheid in de literatuur. Mohd Ghazali (2007) stelt dat
winstgevendheid geen invloed heeft op de mate van MVO-rapportering. Gamerschlag et
al. (2011) en Reverte (2009) stellen dat bedrijven met een hoge ROA meer aan
MVO-rapportering doen.
Daarnaast gebruiken we in dit onderzoek de controlevariabele AUDIT. Uit onderzoek
blijkt dat een bedrijf meer informatie vrijwillig gaat rapporteren wanneer de onderneming
een auditor heeft die lid is van The Big 4 (Eng & Mak, 2003; Gamerschlag et al., 2001).
AUDIT is een dummyvariabele die de waarde 1 aanneemt indien de onderneming een
auditor van The Big 4 heeft en 0 in alle andere gevallen.
Ten slotte wordt de controlevariabele SECTOR toegevoegd in dit onderzoek. De literatuur
stelt dat ondernemingen die een product vervaardigen meer geneigd zijn om aan
MVO-rapportering te doen in vergelijking met ondernemingen in de dienstensector
(Bouten & Everaert, 2012; Gamerschlag et al., 2001; Roberts, 1992). SECTOR is een
dummy variabele waar de waarde van 1 wordt aan toegekend indien de onderneming
een productieonderneming is. In alle andere gevallen krijgt SECTOR de waarde 0.

49

Variabele

Beschrijving van de variabele

AFHANKELIJKE VARIABELE
MVO_D

Een dummyvariabele met de waarde 1 indien een onderneming een
MVO-verslag publiceert. Een 0 wordt toegekend in de andere gevallen.

ONAFHANKELIJKE VARIABELEN
FEIG_D

Een dummyvariabele met de waarde 1 indien de familieleden meer
dan 50% van de aandelen van de onderneming bezitten. Een 0 wordt
toegekend in de andere gevallen.

FRVB

Het percentage van het aantal familieleden in de raad van bestuur ten
opzichte van het totaal aantal leden van de raad van bestuur.

FMAN

Het percentage van het aantal familieleden in het managementteam
ten opzichte van het totaal aantal leden van het managementteam.

FEIG

Het percentage aandelen in handen van de familie.

CONTROLEVARIABELEN
GROOTTE

Het natuurlijk logaritme van de totale activa van de onderneming

SCHULDGRAAD

De ratio van de totale schulden ten opzichte van de totale activa

ROA

De ratio van Earnings before intrest and taxes (EBIT) ten opzichte van
de totale activa

AUDIT

Een dummyvariabele met de waarde 1 indien de onderneming een
auditor van The Big 4 heeft. Een 0 wordt toegekend in de andere
gevallen.

SECTOR

Een dummyvariabele met de waarde 1 indien de onderneming een
productieonderneming is. Een 0 wordt toegekend in de andere
gevallen.

Tabel 2:

Overzicht variabelen
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6.2 Dataverzameling
In deze sectie worden gegevens van de variabelen verzameld die de dataset vormen die
worden gebruikt om de hypotheses empirisch te toetsen. In deze masterproef wordt
gebruik gemaakt van gegevens uit de databank Bel-first, aangevuld met een vragenlijst
ingevuld door bedrijfsleiders.
6.2.1 Bel-first
De Bel-first databank geeft financiële en economische informatie over 500.000 bedrijven
in België en Luxemburg. Het gaat hier over volledige jaarrekeningen, ratio’s en
kengetallen, indicatoren van financiële gezondheid, juridische informatie, etc. (Bureau
van Dijk, 2013).
In de eerste plaats werd de database van Bel-first gebruikt om de bedrijven te selecteren
waarnaar een vragenlijst werd gestuurd. Daarnaast werd de Bel-first geraadpleegd voor
het opzoeken van de gegevens voor de controlevariabelen.
Allereerst moeten er ondernemingen worden geselecteerd die aan MVO doen. In België
wordt nog niet zoveel aan MVO gedaan in vergelijking met landen zoals Groot-Brittannië,
Japan, Finland en Zweden (Bouten & Everaert, 2012; Heene, Langenberg & Dentchev,
2004; Moratis & van der Veen, 2010). En slechts 10 procent van de Belgische
ondernemingen rapporteert een MVO-rapport (Bouten & Everaert, 2012; KPMG, 2011).
Door deze twee feiten wordt er geopteerd om een brede definitie toe te passen. Op die
manier worden er, ondanks de beperkte populariteit van MVO in België, toch voldoende
ondernemingen geselecteerd voor de steekproef zodat er significante conclusies kunnen
worden

getrokken.

MVO

wordt

in

deze

masterproef

gedefinieerd

zoals

de

liefdadigheidsbenadering van Quazi and O’Brein (2000). Ondernemingen gaan vrijwillig
acties ondernemen op het vlak van ‘People, Profit en Planet’ , onafhankelijk van de
kostprijs (Cruz Déniz Déniz & Suárez, 2005). Dit betekent dat het geven van dotaties en
het doen aan sponsoring ook wordt verstaan als MVO (Jenkins, 2006; Niehm et al.,
2008). Er wordt de assumptie gemaakt dat alle ondernemingen die worden geselecteerd
aan MVO doen door het toepassen van deze brede definitie. Deze assumptie wordt later
getest.
Om verder de relevante ondernemingen voor deze masterproef te selecteren, werden
een aantal selectiecriteria gehanteerd die ook in voorgaande onderzoeken werden
toegepast. Om te beginnen worden enkel de actieve bedrijven uit de database
geselecteerd. Verder worden enkel de private bedrijven eruit gefilterd. Deze masterproef
houdt immers, net als de onderzoeken van o.a. Bouten (2011), Eng & Mak (2003) en Ho
& Shung Wong (2001), geen rekening met publieke bedrijven, vzw’s of andere
economische entiteiten. We concentreren ons dus op naamloze vennootschappen (nv’s),
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besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BVBA’s), éénpersoonsBVBA’s (EBVBA’s), commanditaire vennootschappen (Comm. V.) en commanditaire
vennootschappen op aandelen (Comm. VA.). Deze selectiecriteria zorgen voorlopig voor
een lijst van 474.140 ondernemingen.
Vervolgens worden er enkele selectiecriteria toegevoegd die de waarde van de
controlevariabelen bepalen en bijgevolg essentieel zijn voor het empirisch onderzoek.
Telkens wordt er geopteerd voor de waardes van het jaar 2012 aangezien nog maar een
beperkt aantal bedrijven in de Bel-first database de gegevens van 2013 bevatten. Dit kan
verklaard worden door het tijdstip van gegevensextractie. De gegevens worden uit de
database gehaald op 22 februari 2014. De wet stelt dat jaarrekeningen binnen de 30
dagen nadat ze zijn goedgekeurd door de algemene vergadering en ten laatste zeven
maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar bij de Balanscentrale moeten
worden neergelegd (NBB, 2014). Aangezien de meeste bedrijven hun boekjaar afsluiten
op 31 december, was deze deadline nog niet bereikt op het moment van de
gegevensextractie.
Ondernemingen moeten een waarde voor de variabelen GROOTTE, SCHULDGRAAD, ROA
en AUDIT bevatten. De berekeningen die nodig zijn voor het bepalen van de waardes van
de variabelen zijn terug te vinden in tabel 2 sectie 6.1.4. Om de waardes te bepalen,
moeten de ondernemingen een gekende waarde voor totale activa, totale schulden en
earnings before intrest en taxes (EBIT) voor het jaar 2012 hebben. De totale schulden
worden gevormd door het samenvoegen van de schulden op meer dan één jaar, de
financiële schulden, de schulden op ten hoogste één jaar, de handelskredieten en de
schulden aan leveranciers van het jaar 2012. Verder worden enkel ondernemingen
geselecteerd die tenminste één auditor hebben. Na deze verschillende selectiecriteria
schieten er nog 59.671 ondernemingen over.
Verschillende onderzoeken tonen aan dat kleine ondernemingen minder geneigd zijn om
informatie vrijwillig vrij te geven (Ali et al., 2007; Bouten & Everaert, 2012; Eng & Mak,
2003; Gamerschlag et al., 2001; Ho a Shun, 2001; Lim et al., 2007; Mohd Ghazali,
2007). Om deze reden komen ondernemingen met minder dan tien werknemers niet in
aanmerking om de vragenlijst in te vullen. Deze selectiecriteria leveren voorlopig een
aantal van 11.149 bedrijven op.
Om de vragenlijst vlot te laten verlopen, wordt er ook geselecteerd op basis van
geografische ligging. De database bevat ondernemingen gelegen in België en het
Groothertogdom Luxemburg, maar er wordt gekozen om enkel ondernemingen die
gelegen zijn in het Vlaams Gewest op te nemen in deze masterproef. Het totaal aantal

52

bedrijven in de database die voldoen aan alle bovenstaande selectiecriteria bedraagt
6.840. Hiervan hebben 3.872 ondernemingen een beschikbaar e-mailadres.
6.2.2 Totstandkoming van de steekproef
De afhankelijke en onafhankelijke variabelen die in deze masterproef gebruikt worden,
zijn niet terug te vinden in de databank van Bel-first. Het gaat hier over het rapporteren
van een MVO-verslag, het aantal (onafhankelijke) leden van de raad van bestuur en het
managementteam en het percentage familie-eigenaarschap. Verder is het ook onmogelijk
om de geselecteerde ondernemingen op te delen in familie- en niet-familie bedrijven aan
de hand van de Bel-first gegevens. Dit is de reden waarom er een vragenlijst is
opgesteld. Deze vragenlijst werd elektronisch verstuurd via het programma Qualtrics
naar de ondernemingen die voldeden aan de selectiecriteria en waarvan er in de Bel-first
database een e-mailadres was terug te vinden. De vragenlijst is terug te vinden in bijlage
1.
Bij het opstellen van de vragenlijst werd rekening gehouden met een aantal richtlijnen
die Sekaran en Bougie (2010) geformuleerd hebben. Allereerst is het belangrijk dat de
vragen zo kort mogelijk worden gehouden en dat ze zijn afgestemd op het niveau van de
respondent. Daarnaast is er aandacht geschonken aan de volgorde van de vragen en is
er nergens gevraagd naar de identiteit van de respondent. Sekaran en Bougie (2010)
stellen ook dat een vragenlijst een goede algemene indruk moet geven. Daarom wordt in
de vragenlijst geopteerd voor het groeperen van vragen in kleine groepjes, wat het
invullen van de vragenlijst aangenamer maakt voor de respondent. De inleiding is ook
een belangrijk aandachtspunt bij een vragenlijst. De inleiding moet namelijk de
respondent motiveren om aan de vragenlijst te beginnen (Sekaran & Bougie, 2010). Hier
werd dan ook de nodige aandacht aan besteed.
Aantal vragenlijsten volledig ingevuld
Familieondernemingen

127

Niet-familieonderneming

55

Totaal

182

Tabel 3:

Aantal vragenlijsten volledig ingevuld

In totaal werd er naar 3.872 ondernemingen een e-mail verstuurd met de vragenlijst.
Hiervan hebben 304 ondernemingen de vragenlijst beantwoord. Dit is een respons van
bijna 8 procent. Er werden echter verschillende ontbrekende waardes geconstateerd. Dit
is te verklaren door het feit dat de correspondent vergeet een bepaalde vraag in te vullen
of gewoon geen antwoord wil geven op de desbetreffende vraag (Sekaran & Bougie,
2010). Zoals in tabel 3 staat, zijn er 182 vragenlijsten volledig ingevuld door familie- en
niet-familieondernemingen

wat

een

percentage
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van

5

procent

is.

Van

de

304

ondernemingen die de vragenlijst hebben ingevuld, zijn er 151 familiebedrijven. Na het
verwijderen van ondernemingen met ontbrekende waarden, blijft er nog een steekproef
van 127 familieondernemingen over.
Daarnaast zijn er vragenlijsten die niet volledig waren ingevuld, maar die wel sommige
vragen hadden beantwoord zodat ze toch een waarde hebben voor bepaalde variabelen.
Hierdoor

blijven

dan

234

bruikbare

vragenlijsten

over

van

familie-

en

niet-familieondernemingen. Hierdoor kunnen er 234 gebruikt worden om hypothese 1 te
testen, 208 om hypothese 2 en 150 om hypothese 3 en 4.
Aantal vragenlijsten bruikbaar
Hypothese

1

2

3

4

Controlevariabele

FEIG_D

FEIG

FRVB

FMAN

Familieondernemingen

150

150

150

150

Niet-familieondernemingen

84

58

-

-

Totaal

234

208

150

150

Tabel 4:

Aantal bruikbare vragenlijsten

De ondernemingen die gebruikt worden voor het toetsen van de verschillende
hypothesen, zijn terug gecontacteerd via e-mail. De e-mail is terug te vinden in bijlage 2.
Hierin wordt gevraagd of ze aan MVO doen indien de brede definitie van MVO wordt
gehanteerd. De grote meerderheid van de ondernemingen heeft deze vraag beantwoord
waarbij niemand meldde dat ze niet aan MVO doen. De assumptie dat iedereen aan MVO
doet kan dus worden aangenomen.

6.3 Verwerking van de data
Voor de hypotheses empirisch getoetst worden, moet de data verwerkt worden. In de
eerste sectie worden de uitschieters verwijderd. In de tweede sectie wordt gekeken of er
eventueel sprake is van multicollineariteit tussen de verschillende variabelen.
6.3.1 Uitschieters
Bij de volgende bewerkingen worden de extreme waarden of uitschieters (outliers)
verwijderd uit de steekproef van de bruikbare gegevens. Buitengewone positieve of
negatieve waarden kunnen voor een vertekend beeld zorgen (de Vocht, 2011). Enkel bij
continue variabelen is het nuttig om te zoeken naar uitschieters. Dummyvariabelen
vertonen geen uitschieters aangezien zij enkel de waarde 0 of 1 kunnen aannemen.
Verder worden ook geen outliers gezocht bij de onafhankelijke variabelen aangezien deze
gegevens rechtstreeks zijn bekomen van de correspondenten. Samengevat wordt er
gezocht naar mogelijke outliers bij de variabelen GROOTTE, SCHULDGRAAD en ROA.
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Er wordt gebruik gemaakt van een boxplot om te zoeken naar outliers. Een boxplot
bestaat uit een centrale rechthoek met een onder- en bovengrens. Onder en boven de
box bevinden zich horizontale strepen die de hoogst en laagst voorkomende waarde
binnen een afstand van 1,5 interkwartielafstand (IQR) tot aan de box markeren. Cases
die hierbuiten vallen worden aangeduid met een bolletje. De cases die op meer dan drie
IQR van de box liggen zijn extremen en worden aangeduid met een asterisk (*) (de
Vocht, 2011). In tabel 5 zijn de uiteindelijke groottes van de verschillende steekproeven
te vinden.
Totaal

aantal outliers

Steekproefgrootte

Steekproef familie- en niet-familieondernemingen
Volledig ingevulde vragenlijsten

182

20

162

Bruikbare gegevens

234

26

208

Volledig ingevulde vragenlijsten

127

9

118

Bruikbare gegevens

150

10

140

Steekproef familieondernemingen

Tabel 5:

Steekproefgroottes na het verwijderen van outliers

6.3.2 Multicollineariteit
Deze laatste bewerking voert controle naar multicollineariteit. Perfecte multicollineariteit
wil zeggen dat één van de regressors in het regressiemodel een perfecte lineaire functie
van een andere regressor is en dus een correlatie van -1 of +1 heeft. Hierdoor zijn twee
of meerdere onafhankelijke- of controlevariabelen perfect met elkaar gecorreleerd wat
het onmogelijk maakt om een regressievergelijking te schatten.
Daarnaast kan er ook sprake zijn van imperfecte multicollineariteit. Dit komt voor als één
van de regressoren sterk gecorreleerd is met een andere regressor. Er is sprake van
imperfecte multicollineariteit indien de correlatie tussen twee variabelen groter is dan 0,9
en dan zullen beide variabelen niet samen mogen worden opgenomen in één model (de
Vocht, 2011). Het is mogelijk om een regressievergelijking te schatten indien de
regressie te maken heeft met imperfecte multicollineariteit. Wel gaan één of meerdere
regressiecoëfficiënten onnauwkeurig geschat worden. Daarom is het beter om één van de
twee variabelen met imperfecte multicollineariteit uit de regressie te verwijderen (Stock
& Watson, 2012).
Voor het testen van de verschillende correlaties wordt gebruik gemaakt van de
steekproef van familie- en niet-familieondernemingen met de bruikbare gegevens. De
steekproef heeft dus een grootte van 208 observaties.
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6.3.2.1

Correlaties tussen de continue variabelen

Er wordt een correlatiematrix opgesteld om multicollineariteit op te sporen. Om de relatie
tussen twee continue variabelen uit te drukken wordt gebruik gemaakt van de Pearson’s
correlatiecoëfficiënt. Deze neemt steeds een waarde aan tussen -1 (perfect negatief
verband) en +1 (perfect positief verband) (de Vocht, 2011). Deze methode kan niet
gebruikt worden voor onze dummy variabelen aangezien zij geen continue variabelen
zijn.
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FRVB
FRVB

Pearson Correlation

FMAN

FEIG

GROOTTE

SCHULDGRAAD

ROA

1

Sig. (2-tailed)
N
FMAN

139

Pearson Correlation

0,475***

Sig. (2-tailed)

0,000

N
FEIG

139

139

0,403***

0,182**

0,000

0,032

139

139

186

-0,397***

-0,464***

-0,314***

0,000

0,000

0,000

139

139

186

208

-0,110

-0,064

-0,015

0,015

0,197

0,458

0,841

0,833

139

139

186

208

208

Pearson Correlation

0,029

0,039

-0,129*

0,076

-0,353***

Sig. (2-tailed)

0,733

0,647

0,079

0,277

0,000

139

139

186

0,208

208

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

GROOTTE

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

SCHULDGRAAD

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ROA

1

N

1

* significant op significantieniveau 0,10
** significant op significantieniveau 0,05
*** significant op significantieniveau 0,01
Tabel 6:

Correlaties tussen de continue variabelen
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1

1

1
208

In de correlatiematrix in tabel 6 zijn verschillende significante correlaties terug te vinden.
Er zijn geen waarden hoger dan 0,9 teruggevonden. Dit wil dus zeggen dat er geen
sprake is van multicollineariteit tussen deze variabelen. Het sterkste verband is terug te
vinden tussen FRVB en FMAN met een waarde van 0,475. Hoe meer familieleden er in de
raad van bestuur zetelen, hoe meer familieleden in het managementteam zetelen. Verder
kent FRVB een negatieve relatie met FEIG (-0,403). Dit is logisch aangezien een hogere
waarde van FEIG betekent dat er meer familieleden aandelen in handen hebben
waardoor het een familieonderneming is of hier dicht bij aanleunt. Uit de literatuur is
gebleken dat er in familiebedrijven vaak familieleden in de raad van bestuur zetelen wat
het positief verband verklaart (Cruz Déniz Déniz & Cabrera Suárez, 2005; Lievens,
2004).
De variabele GROOTTE heeft significante negatieve verbanden met FRVB, FMAN en FEIG.
Hoe groter dus een bedrijf, hoe minder familieleden er zetelen in de raad van bestuur en
het managementteam en hoe minder aandelen in handen zijn van familieondernemingen.
FEIG en FMAN kennen slechts een kleine positieve relatie van 0,182 die significant is op
significantieniveau van 1 procent. Het laatste significante verband is terug te vinden
tussen de variabelen ROA en SCHULDGRAAD. Zij hebben een negatieve correlatie van
0,353. Hoe meer winstgevend een onderneming is, hoe lager hun schuldgraad is.
Bovengenoemde correlaties zijn significant bij een significantieniveau van 1 procent. Dit
wil zeggen dat de correlaties niet op toeval berusten en dus geldig zijn voor de hele
populatie (de Vocht, 2011). Over de overige correlaties kunnen dus geen uitspraken
gedaan worden.
6.3.2.2

Correlaties tussen dummy en continue variabelen

Om de correlatie tussen een dummy en continue variabelen te achterhalen, kan geen
gebruik gemaakt worden van de Pearson’s correlatiecoëfficient. De Spearman’s
rangcorrelatiecoëfficient kan ook niet worden toegepast aangezien deze enkel de
correlatie tussen twee ordinale variabelen kan meten (de Vocht, 2011). Om de correlatie
tussen een dummy en continue variabelen te vinden zal er gebruik gemaakt worden van
regressieanalyses met de dummy variabele als onafhankelijke en de continue variabele
als afhankelijke.
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FRVB

FEIG_D

MVO_D

AUDIT

SECTOR

/

-0,161*

-0,319***

0,010

0,059

0,001

0,909

-0,141*

-0,239**

-0,110

0,097

0,011

0,197

Sign.
FMAN

/

Sign.
FEIG

0,929***

0,001

-0,383***

0,095*

Sign.

0,000

0,985

0,000

0,095

GROOTTE

-0,272***

0,156**

0,340***

0,246***

Sign.

0,000

0,025

0,000

0,000

SCHULDGRAAD

0,004

-0,096

-0,57

-0,168**

Sign.

0,952

0,169

0,446

0,016

ROA

-0,150**

0,107

0,140*

0,082

Sign.

0,030

0,125

0,060

0,242

* significant op significantieniveau 0,10
** significant op significantieniveau 0,05
*** significant op significantieniveau 0,01
Tabel 7:

Correlaties tussen dummy en continue variabelen

In tabel 7 zijn verschillende statistische correlaties terug te vinden. Zo kent de variabele
FEIG_D twee significante correlaties op het significantieniveau van 1 procent. Één
daarvan is de hoge correlatie van 0,929 tussen de variabelen FEIG_D en FEIG. Deze
hoge correlatie is te verklaren door het feit dat de dummy variabele FEIG_D gecreëerd
wordt op basis van FEIG. Doordat de correlatie hoger is dan 0,9 is er sprake van
imperfecte multicollineariteit (de Vocht, 2011). Beide variabelen mogen dus niet
tegelijkertijd worden opgenomen in één model. Afhankelijk van de te toetsen hypothese
wordt gekozen welke variabele er wordt opgenomen. Zo moet in hypothese 1 de dummy
variabele FEIG_D worden opgenomen om het onderscheid tussen familie- en nietfamilieondernemingen te maken. In hypothese 2 wordt gebruik gemaakt van FEIG
aangezien hier het percentage familie-eigenaarschap belangrijk is. De andere significante
relatie is met de variabele GROOTTE. Deze relatie is negatief wat wil zeggen dat
familieondernemingen kleinere ondernemingen zijn in vergelijking met
niet-familieondernemingen. Verder heeft FEIG_D nog een significante relatie op het
niveau van 5 procent met controlevariabele ROA. Hieruit volgt dat familieondernemingen
minder winstgevend zijn dan hun niet-familiale tegenhangers.
De dummyvariabele AUDIT kent vier significante correlaties. Op het significantieniveau
van 1 procent kent AUDIT een negatieve relatie met FRVB en FEIG. Een onderneming
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gaat minder snel een lid van the Big Four aanstellen als auditor indien er meer
familieleden zetelen in de raad van bestuur of wanneer er meer familieleden aandelen in
handen hebben. Deze negatieve relatie wordt ook gevonden bij de variabele FMAN op het
significantieniveau van 5 procent. AUDIT kent een positieve significante relatie op het
niveau van 1 procent met de controlevariabele GROOTTE. Een grotere onderneming stelt
dus sneller een lid van the Big Four aan als auditor.
De belangrijkste variabele om correlaties te vinden is de afhankelijke dummyvariabele
MVO_D. MVO_D kent twee significante verbanden op het niveau van 10 procent met de
onafhankelijke variabelen FRVB en FMAN. Dit bevestigt onze vooropgestelde hypotheses
in hoofdstuk 5 dat meer familieleden in de raad van bestuur en in het managementteam
van een familieonderneming leiden tot minder MVO-rapportering. Deze relatie wordt
hopelijk ook bevestigd bij het uitvoeren van regressies in sectie 7.3.3 en 7.3.4. Verder
heeft MVO_D nog een significante correlatie met controlevariabele GROOTTE op het 5
procent significantieniveau. De relatie is positief wat inhoudt dat grotere ondernemingen
meer aan MVO-rapportering doen wat ook werd aangehaald in de literatuurstudie (Ali et
al., 2007; Bouten & Everaert, 2012; Eng & Mak, 2003; Gamerschlag et al., 2001; Ho a
Shun, 2001; Lim et al., 2007; Mohd Ghazali, 2007).
6.3.2.3

Correlaties tussen dummy variabelen

Om de correlatie tussen twee dummy’s te meten, wordt gebruik gemaakt van een
kruistabel waarbij men kijkt naar de Phi waarde. De Phi waarde neemt een waarde aan
tussen 0 (geen correlatie) en 1 (perfecte correlatie) (de Vocht, 2011).
FEIG_D

MVO_D

AUDIT

FEIG_D

1

MVO_D

-0,77

Sign.

0,264

N

208

AUDIT

-0,353**

0,087

Sign.

0,000

0,240

N

183

183

SECTOR

0,075

0,079

0,049

Sign.

0,279

0,252

0,510

N

208

208

183

1

* significant op significantieniveau 0,10
** significant op significantieniveau 0,05
*** significant op significantieniveau 0,01
Tabel 8:

SECTOR

Correlaties tussen dummy variabelen
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1

1

Uit tabel 8 is af te leiden dat er een significant verband bestaat tussen FEIG_D en AUDIT.
Het is een negatief verband wat inhoudt dat familieondernemingen minder kiezen voor
the Big Four in vergelijking met niet-familieondernemingen. Dit verband is significant op
het niveau van 1 procent. Helaas is er geen significant verband terug te vinden bij de
Dummy variabele MVO_D.
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Hoofdstuk 7: Toetsen van de hypothesen
In dit hoofdstuk worden de hypotheses getoetst aan de hand van de verzamelde
gegevens. Allereerst wordt het model voorgesteld dat gebruikt wordt om de verschillende
hypotheses te toetsen. Daarna wordt er een beschrijving gegeven van de verschillende
variabelen. Ten slotte worden de resultaten van de verschillende hypotheses besproken
en wordt er gekeken naar de robuustheid.

7.1 Voorstelling van het model
Om de verschillende hypotheses empirisch te toetsen zal gebruik gemaakt worden van
een logistische regressie. Via deze regressie is het mogelijk om de kans te bepalen dat
een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. In deze masterproef zal telkens worden
berekend hoe groot de kans is dat een onderneming een MVO-rapport rapporteert.
Er moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden indien men een logistische regressie
wil uitvoeren. Ten eerste moet de afhankelijke variabele een dichotome variabele zijn (de
Vocht, 2011). Dit wil zeggen dat de variabele maar twee waardes kan aannemen. In deze
masterproef is de dummy variabele MVO_D de afhankelijke variabele en deze kan enkel
de waarde 0 of 1 aannemen. Ten tweede moet er een theoretisch verband bestaan
tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen (de Vocht, 2011). De onafhankelijke
variabele moet dus met andere woorden de afhankelijke variabelen beïnvloeden. Aan
deze voorwaarde is ook voldaan wat is terug te vinden in hoofdstuk 5 bij de vorming van
de hypothesen. Ten slotte mag er geen multicollineariteit bestaan tussen de variabelen
(de

Vocht,

2011).

Zoals

al

eerder

besproken

is

er

sprake

van

imperfecte

multicollineariteit tussen de variabelen FEIG en FEIG_D. Dit is logisch aangezien de
dummy variabele FEIG_D is opgebouwd op basis van FEIG. Aangezien het twee
onafhankelijke variabelen zijn, zullen ze nooit voorkomen in één regressie waardoor deze
imperfecte multicollineariteit geen invloed zal hebben op de resultaten.
De volgende regressievergelijkingen worden getoetst in deze masterproef.
Hypothese 1: MVO_D = β0 + β1 * FEIG_D + β2 * GROOTTE + β3 * SCHULDGRAAD + β4 *
ROA + β5 * AUDIT + β6 * SECTOR
Hypothese 2: MVO_D = β0 + β1 * FEIG + β2 * GROOTTE + β3 * SCHULDGRAAD + β4 *
ROA + β5 * AUDIT + β6 * SECTOR
Hypothese 3: MVO_D = β0 + β1 * FRVB + β2 * GROOTTE + β3 * SCHULDGRAAD + β4 *
ROA + β5 * AUDIT + β6 * SECTOR
Hypothese 4: MVO_D = β0 + β1 * FMAN + β2 * GROOTTE + β3 * SCHULDGRAAD + β4 *
ROA + β5 * AUDIT + β6 * SECTOR
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7.2 Voorstelling van de variabelen
In deze sectie zullen de verschillende variabelen worden voorgesteld. Allereerst wordt de
afhankelijke variabele besproken, daarna de onafhankelijke variabelen en ten slotte de
controlevariabelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de steekproef van onderneming
die bruikbare gegevens bevat. Voor familie- en niet-familieondernemingen heeft de
steekproef dan een grootte van 208 ondernemingen. De steekproefgrootte van de
familieondernemingen bedraagt 140.
7.2.1 Voorstelling van de afhankelijke variabele
De afhankelijke variabele in deze masterproef is de dummy variabele MVO_D. MVO_D
neemt de waarde 1 aan indien de onderneming aan MVO-rapportering doet. Indien de
onderneming niet aan MVO-rapportering doet, heeft MVO_D een waarde van 0. Om een
beschrijving te geven van een dummyvariabele wordt gebruik gemaakt van een
frequentietabel (De Vocht, 2011).
De frequentietabel van MVO_D voor familie- en niet-familiebedrijven is terug te vinden in
tabel 9. Hieruit blijkt dat slechts 26 van de 208 ondernemingen een MVO-verslag
rapporteert. Dit is een percentage van 12,50 procent. Ongeveer 11 procent van de
familieondernemingen rapporteert een MVO-rapport. Deze resultaten liggen in lijn met
overige onderzoeken die stellen dat het aantal rapporterende bedrijven omtrent MVO in
België steeds rond de 10 procent is geweest (Bouten & Everaert, 2012; KPMG, 2011).
87,50 procent van de ondernemingen geeft geen MVO-rapport vrij.
MVO_D
familie- en niet-familiebedrijven

familiebedrijven

Aantal

Procent

Aantal

Procent

182

87,50

125

89,30%

MVO-rapport

26

12,50

15

10,60%

Totaal

208

100

140

100%

geen
MVO-rapport

Tabel 9:

Frequentietabel MVO_D familie- en niet-familieondernemingen

Verder werd er aan de ondernemingen die een MVO-rapport rapporteren gevraagd in
welke vorm zij dit deden. Sommige ondernemingen maken gebruik van verschillende
vormen. Uit tabel 10 is af te leiden dat de meeste ondernemingen een breed
MVO-verslag rapporteren. Vervolgens is een MVO-verslag geïntegreerd in het jaarverslag
de populairste methode. De overige methoden worden bijna nooit toegepast.
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Familie- en

Familiebedrijven

niet-familiebedrijven
Aantal

Procent

Aantal

Procent

Puur milieuverslag

2

6,06%

2

10,53%

Puur sociaalverslag

2

6,06%

2

10,53%

Breed MVO-verslag

16

48,48%

10

52,63%

2

6,06%

0

0%

11

33,33%

5

26,31%

33

100%

19

100%

Informatie

bij

financiële

verslaggeving
MVO-verslag

geïntegreerd

in

jaarverslag
Totaal
Tabel 10:

Vormen MVO-rapportering

Verder werd in de vragenlijst gevraagd welke methode de ondernemingen gebruiken om
het MVO-rapport bekend te maken. Ook hier konden ondernemingen verschillende
methoden hanteren. De resultaten hiervan zijn te vinden in tabel 11. Meer dan de helft
van de ondernemingen die een MVO-rapport openbaar maken, doen dit door het rapport
te plaatsen op de website van de onderneming. Ondernemingen maken ook vaak gebruik
van een website speciaal ontworpen voor MVO-activiteiten om de buitenwereld op de
hoogte te houden. Verder is de gewone papieren versie nog steeds populair. Één
onderneming maakt het rapport intern openbaar. Opvallend in de steekproef is dat er
geen enkele onderneming gebruik maakt van labels en maar één onderneming een app
heeft ontwikkeld. Dit kan te maken hebben met het feit dat MVO-rapportering in België
nog niet zo populair is.
Familie- en

Familiebedrijven

niet-familiebedrijven
Aantal

Procent

Aantal

Procent

20

58,82%

9

50%

7

20,59%

3

16,67%

Via een app

1

2,94%

0

0%

Label op producten

0

0%

0

0%

Intern

1

2,94%

1

5,56%

Papieren versie

5

14,71%

5

27,78%

Totaal

34

100%

18

100%

Op

de

website

van

de

onderneming
Op

een

website

speciaal

voor

MVO-

ontworpen
activiteiten

Tabel 11:

Methode MVO-rapportering
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7.2.2 Voorstelling van de onafhankelijke variabelen
Voor het testen van de verschillende hypothesen worden verschillende onafhankelijke
variabelen gebruikt. In hypothese 1 is FEIG_D de onafhankelijke variabele. De dummy
variabele FEIG_D wordt gebruikt om het verschil aan te tonen tussen familie- en
niet-familiebedrijven. FEIG_D neemt een waarde van 1 aan indien 50 procent of meer
van de aandelen van een bedrijf in handen zijn van familieleden. In dit geval spreekt
men van een familiebedrijf. In alle andere gevallen krijgt FEIG_D een waarde 0
toegekend en is het een niet-familiebedrijf. In onze steekproef zijn 140 bedrijven een
familiebedrijf

wat

neerkomt

op

67,30

procent.

De

overige

32,70

procent

zijn

niet-familiebedrijven. Er kan gesteld worden dat dit een realistisch beeld weergeeft
aangezien in België 75 procent van de ondernemingen familiebedrijven zijn (FBNet,
2011).
FEIG_D
Aantal

Procent

Niet-familiebedrijf

68

32,70%

familiebedrijf

140

67,30%

Totaal

208

100%

Tabel 12:

Frequentietabel FEIG_D

Voor het testen van de overige onafhankelijke variabelen wordt gebruik gemaakt van een
‘Case Summary’ aangezien het continue variabelen zijn (de Vocht, 2011).
N

Minimum

Maximum

Mean

Median

Std.
Deviation

FEIG

208

0,00

100,00

72,1728

100,00

41,28007

FRVB

140

0,00

1,00

0,7058

0,6905

0,27689

FMAN

140

0,00

1,00

0,4204

0,3333

0,32786

Tabel 13:

Case Summary FEIG, FRVB en FMAN

De variabele FEIG die gebruikt wordt om hypothese 2 te testen, heeft een minumum van
0 en een maximum van 100 wat logisch is aangezien elke waarde zich tussen de 0 en
100 procent moet bevinden. Gemiddeld is 72% van de aandelen in handen van de
familie. De mediaan is 100. Dit wil zeggen dat indien je de percentages van laag naar
hoog rangschikt, de middelste waarneming 100 is. In dus meer dan 50 procent van onze
geobserveerde ondernemingen, is 100 procent van de aandelen in familiehanden.
Voor het testen van hypothese 3 en 4 worden respectievelijk de onafhankelijke
variabelen FRVB en FMAN gebruikt. FRVB geeft het percentage familieleden in de raad
van bestuur weer terwijl FMAN het percentage familieleden in het managementteam
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weergeeft. Uit tabel 13 blijkt dat beide variabelen een minimum van 0 en een maximum
van 9 hebben. Gemiddeld zijn 70,58 procent van de bestuurders familieleden en ligt de
mediaan voor FRVB op 69,05 procent. Voor FMAN bedraagt het gemiddelde 42,04
procent. De mediaan ligt slechts op 33,33 procent.
7.2.3 Voorstelling van de controlevariabelen
In deze sectie worden de controlevariabelen die gebruikt worden in deze masterproef
beschreven. Het gaat hier over de variabelen GROOTTE, SCHULDGRAAD, ROA, AUDIT en
SECTOR.
N

Minimum

Maximum

Mean

Median

Std. Deviation

Familie- en niet-familiebedrijven
GROOTTE

208

13,0279

19,5675

16,4078

16,3097

1,2467872

SCHULDGRAAD

208

0,0818

1,8105

0,977413

1,002761

0,4475852

ROA

208

-0,1014

0,3147

0,048665

0,036086

0,0644338

GROOTTE

140

13,0279

19,5675

16,1718

16,09826

1,1349431

SCHULDGRAAD

140

0,0896

1,7748

0,978714

1,008223

0,428135

ROA

140

-0,1014

0,3147

0,041927

0,031856

0,0619849

Familiebedrijven

Tabel 14:

Case Summary GROOTTE, SCHULDGRAAD en ROA

Bij het nader bekijken van de gegevens in tabel 14, is het opvallend dat de mediaan en
het gemiddelde van alle controlevariabelen ongeveer gelijk zijn voor beide steekproeven.
Verder

is

er

een

groot

verschil

tussen

het

minimum

en

maximum

van

de

controlevariabele SCHULDGRAAD. Opvallend is ook dat sommige ondernemingen een
negatieve ROA vertonen.
Naast deze continue variabelen, hebben we ook nog twee dummy variabelen als
controlevariabele. Het gaat hier over de dummy variabelen AUDIT en SECTOR waarvan
een frequentietabel wordt gemaakt.
AUDIT
Familie- en niet-familiebedrijven

Familiebedrijven

Aantal

Procent

Aantal

Procent

135

73,80%

100

85,50%

Big Four auditor

48

26,20%

17

14,50%

Totaal

183

100%

117

100%

Geen

Big

Four

auditor

Tabel 15:

Frequentietabel AUDIT
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SECTOR
Familie- en niet-familiebedrijven

Familiebedrijven

Aantal

Procent

Aantal

Procent

Dienstensector

133

63,90%

86

61,40%

Productiesector

75

36,10%

54

38,60%

Totaal

208

100%

140

100%

Tabel 16:

Frequentietabel SECTOR

Uit tabel 15 kunnen we concluderen dat familiebedrijven minder snel geneigd zijn om een
auditor van the Big Four aan te stellen (26,60 vs 14,50%). In verband met de variabele
SECTOR (tabel 16) is er weinig verschil tussen de steekproef van familie- en
niet-familieondernemingen en de steekproef van familieondernemingen. Telkens maakt
ongeveer 37 procent van de ondernemingen deel uit van de productiesector.

7.3 Resultaten van de hypothesen
In deze sectie worden de regressievergelijkingen uit sectie 7.1 empirisch getoetst en
worden de resultaten besproken. Voor het testen van de verschillende hypothesen wordt
gebruik gemaakt van de steekproef waarbij de vragenlijsten volledig zijn ingevuld en dus
elke variabele een waarde heeft voor elke onderneming. Voor hypothese 1 en 2 wordt de
steekproef van familie- en niet-familieondernemingen genomen wat leidt tot 162
observaties. Hypothese 3 en 4 worden getest aan de hand van de steekproef voor enkel
familieondernemingen en heeft een grootte van 118 observaties.
7.3.1 Hypothese 1
In hypothese 1 wordt er nagegaan of familiebedrijven minder aan MVO-rapportering
doen dan niet-familiebedrijven. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van de volgende
logistische regressie.
(1) MVO_D = β0 + β1 * FEIG_D + β2 * GROOTTE + β3 * SCHULDGRAAD + β4 * ROA + β5
* AUDIT + β6 * SECTOR
Uit de logistische regressie (tabel 17) blijkt dat er niets significant is aangezien de
p-waarde van de verschillende regressors steeds een waarde ver boven de 0,05 of 0,10
hebben. Op deze manier kunnen er geen conclusies worden getrokken die correct zijn
voor de hele populatie. Om eventueel toch een significante conclusie te kunnen trekken,
wordt de regressie stapsgewijs kleiner gemaakt wat de achterwaartse selectie wordt
genoemd. De regressor die het minst significant is, wordt als eerste verwijderd uit de
regressievergelijking. De variabele FEIG_D kan onmogelijk uit de regressie gelaten
worden aangezien we net op zoek zijn naar het verband tussen FEIG_D en MVO_D. Dit
leidt tot volgende regressies.
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(2) MVO_D = β0 + β1 * FEIG_D + β2 * GROOTTE + β3 * SCHULDGRAAD + β4 * AUDIT +
β5 * SECTOR
(3) MVO_D = β0 + β1 * FEIG_D + β2 * SCHULDGRAAD + β3 * AUDIT + β4 * SECTOR
(4) MVO_D = β0 + β1 * FEIG_D + β2 * SCHULDGRAAD + β3 * SECTOR
(5) MVO_D = β0 + β1 * FEIG_D + β2 * SECTOR
(6) MVO_D = β0 + β1 * FEIG_D
Regressie

1

2

3

4

5

6

Variabele
Interception

-4,606

-4,329

-1,493*

-1,701**

-2,289***

-2,054***

Sig.

0,285

0,304

0,067

0,021

0,000

0,000

FEIG_D

-0,077

-0,081

-0,167

-0,016

-0,036

0,049

Sig.

0,903

0,897

0,785

0,977

0,949

0,930

GROOTTE

0,177

0,171

Sig.

0,481

0,491

SCHULDGRAAD

-0,566

-0,658

-0,646

-0,622

Sig.

0,362

0,256

0,262

0,275

ROA

1,772

Sig.

0,659

AUDIT

-0,532

-0,495

-0,387

Sig.

0,438

0,466

0,555

SECTOR

0,509

0,513

0,599

0,571

0,669

Sig.

0,331

0,326

0,237

0,257

0,176

Bijkomende gegevens
N

162

162

162

162

162

162

Nagelkerke R²

0,048

0,046

0,040

0,036

0,022

0,000

* significant op significantieniveau 0,10
** significant op significantieniveau 0,05
*** significant op significantieniveau 0,01
Tabel 17:

Resultaten hypothese 1

Ook indien de regressievergelijking verkleind wordt, kunnen er geen significante
conclusies getrokken worden. Zodoende is het niet mogelijk om de eerste hypothese te
bevestigen. Dit kan ook worden aangetoond aan de hand van de Nagelkerke R². De
Nagelkerke R² is de maat voor de kwaliteit van het model en heeft steeds een waarde
tussen 0 en 1 (de Vocht, 2011). Hier leunt de Nagelkerke R² heel dicht aan bij 0 wat
duidt op bijna geen samenhang tussen de variabelen.
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7.3.2 Hypothese 2
Bij de tweede hypothese wordt nagegaan of de mate van familie-eigenaarschap een
invloed heeft op de mate van MVO-rapportering. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
controlevariabele FEIG die het percentage aandelen weergeeft dat in handen is van de
familieleden. Hier wordt de volgende regressievergelijking getoetst.
(1) MVO_D = β0 + β1 * FEIG + β2 * GROOTTE + β3 * SCHULDGRAAD + β4 * ROA + β5 *
AUDIT + β6 * SECTOR
In tabel 18 is te zien dat geen enkele regressor een significante invloed heeft. Bijgevolg
kunnen er geen conclusies worden getrokken voor de hele populatie en kan hypothese 2
niet bevestigd worden. Om eventueel toch significante conclusies te kunnen trekken,
wordt overgegaan tot achterwaartse selectie. De variabele FEIG mag nooit verwijderd
worden uit de regressievergelijking aangezien FEIG de onafhankelijke variabele is voor
deze hypothese.
(2) MVO_D = β0 + β1 * FEIG + β2 * SCHULDGRAAD + β3 * ROA + β4 * AUDIT + β5 *
SECTOR
(3) MVO_D = β0 + β1 * FEIG + β2 * SCHULDGRAAD + β3 * AUDIT + β4 * SECTOR
(4) MVO_D = β0 + β1 * FEIG + β2 * SCHULDGRAAD + β3 * SECTOR
(5) MVO_D = β0 + β1 * FEIG + β2 * SECTOR
(6) MVO_D = β0 + β1 * FEIG
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Regressiemodel

1

2

3

4

5

6

Variabelen
Intercept

-4,573

-1,623*

-1,464*

-1,696**

-2,304***

-2,075***

Sig.

0,295

0,085

0,086

0,026

0,000

0,000

FEIG

-0,001

-0,002

-0,002

0,000

0,000

0,001

Sig.

0,897

0,772

0,769

0,970

0,982

0,897

GROOTTE

0,176

Sig.

0,487

SCHULDGRAAD

-0,569

-0,568

-0,655

-0,623

Sig.

0,360

0,359

0,256

0,275

ROA

1,781

1,641

Sig.

0,657

0,676

AUDIT

-0,535

-0,430

-0,396

Sig.

0,438

0,521

0,550

SECTOR

0,509

0,596

0,600*

0,571

0,666

Sig.

0,330

0,240

0,086

0,257

0,178

Bijkomende gegevens
N

162

162

162

162

162

162

Nagelkerke R²

0,048

0,043

0,041

0,036

0,022

0,000

* significant op significantieniveau 0,10
** significant op significantieniveau 0,05
*** significant op significantieniveau 0,01
Tabel 18:

Resultaten hypothese 2

Ook na het uitvoeren van de achterwaartse selectie kunnen er geen statistische
conclusies getrokken worden. De tweede hypothese kan dus niet worden bevestigd. Dit
resultaat was te verwachten aangezien er ook geen verband werd gevonden bij de eerste
hypothese die een controlevariabele heeft die is gebaseerd is op de controlevariabele van
deze hypothese.
In model 3 toont de controlevariabele SECTOR een significant verband op het
significantieniveau van 10 procent. SECTOR vertoont in de daaropvolgende modellen
geen significante relatie meer waardoor deze relatie niet wordt bevestigd. Dat er weinig
tot geen samenhang is tussen de verschillende waarden wordt ook aangetoond door de
Nagelkerke R² die dicht bij 0 aanleunt.

71

7.3.3 Hypothese 3
In hypothese 3 wordt nagegaan of de proportie familieleden in de raad van bestuur van
een familiebedrijf invloed heeft op de mate van MVO-rapportering. Uit de literatuur is
gebleken dat als er meer familieleden zetelen in de raad van bestuur van een
familiebedrijf, dat familiebedrijf minder aan MVO-rapportering gaat doen. Voor het
toetsen

van

de

derde

hypothese

wordt

gebruik

gemaakt

van

de

volgende

regressievergelijking.
(1) MVO_D = β0 + β1 * FRVB + β2 * GROOTTE + β3 * SCHULDGRAAD + β4 * ROA + β5 *
AUDIT + β6 * SECTOR
In tabel 19 is te zien dat FRVB een negatieve significante invloed heeft op het
significantieniveau van 10 procent. Dit wil zeggen dat er 10 procent kans is dat de
nulhypothese ten onrechte wordt verworpen. Hypothese 3 kan dus worden bevestigd wat
betekent dat meer familieleden in de raad van bestuur in een familieonderneming, de
mate van MVO-rapportering doet afnemen. Daarna wordt de achterwaartse selectie
uitgevoerd om nog eventueel andere significante relaties te achterhalen.
(2) MVO_D = β0 + β1 * FRVB + β2 * SCHULDGRAAD + β3 * ROA + β4 * AUDIT + β5 *
SECTOR
(3) MVO_D = β0 + β1 * FRVB + β2 * SCHULDGRAAD + β3 * ROA + β4 * SECTOR
(4) MVO_D = β0 + β1 * FRVB + β2 * ROA + β3 * SECTOR

72

Regressiemodel

1

2

3

4

Variabelen
Intercept

-0,962

-0,967

-1,099

-1,502*

Sig.

0,872

0,450

0,367

0,055

FRVB

-2,459*

-2,459**

-2,311**

-2,224**

Sig.

0,069

0,048

0,046

0,050

GROOTTE

0,000

Sig.

0,999

SCHULDGRAAD

-0,347

-0,347

-0,322

Sig.

0,648

0,647

0,668

ROA

7,022

7,022

6,824

7,675*

Sig.

0,134

0,134

0,141

0,069

AUDIT

-0,273

-0,273

Sig.

0,744

0,743

SECTOR

1,040

1,040*

1,005

1,502*

Sig.

0,120

0,098

0,104

0,055

Bijkomende gegevens
N

118

118

118

118

Nagelkerke R²

0,156

0,156

0,155

0,152

* significant op significantieniveau 0,10
** significant op significantieniveau 0,05
*** significant op significantieniveau 0,01
Tabel 19:

Resultaten hypothese 3

In elk model van de achterwaartse selectie heeft de regressor FRVB een significante
invloed op het significantieniveau van 5 procent. Hypothese 3 kan dus met overtuiging
worden aangenomen. In model 4 zijn de variabelen GROOTTE, SCHULDGRAAD en AUDIT
verwijderd en hebben de overblijvende variabelen allemaal een significante invloed op
het significantieniveau van 10 procent. Zo is de kans groter dat een onderneming aan
MVO-rapportering doet indien de onderneming een hoge ROA heeft of deel uitmaakt van
de productiesector.
Aangezien in model 4 alle regressors significant zijn, is het mogelijk om de kans te
bepalen

dat

de

familieonderneming

aan

MVO-rapportering

doet.

Indien

de

regressievergelijking wordt ingevuld met de waarden die zijn verkregen in tabel 19,
levert dit volgende regressievergelijking op: MVO_D = logit = -1,502 + -2,224 * FRVB +
7,675 * ROA + 1,502 * SECTOR. Voor de afhankelijke- en controlevariabelen kunnen de
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gemiddelde waardes van de steekproef genomen worden die te vinden zijn in tabel 13 en
14. Indien de onderneming zich in de productiesector bevindt, wordt volgende
regressievergelijking bekomen:
MVO_D = logit = -1,502 + -2,224 * 0,7058 + 7,675 * 0,041927 + 1,502 * 1 = -0,24791
Indien de waarde van logit gekend is, kan de kans op categorie 1 (hier de kans op
MVO-rapportering)
P

=

1/(1+e

)

-logit

worden
(De

berekend

Vocht,

2011).

aan
De

de

hand

kans

op

van

volgende

MVO-rapportering

formule:
indien

de

familieonderneming zich bevindt in de productiesector bedraagt 21,33 procent. Indien de
familieonderneming zich niet in de productiesector bevindt is de kans 6,01 procent dat
deze familieonderneming aan MVO-rapportering doet.
7.3.4 Hypothese 4
In de vierde hypothese wordt achterhaald of de proportie familieleden in het
managementteam

van

een

familiebedrijf

een

invloed

heeft

op

de

mate

van

MVO-rapportering. Er wordt verondersteld dat meer familieleden in de raad van bestuur
van een familiebedrijf leidt tot minder MVO-rapportering door dat familiebedrijf.
(1) MVO_D = β0 + β1 * FMAN + β2 * GROOTTE + β3 * SCHULDGRAAD + β4 * ROA + β5 *
AUDIT + β6 * SECTOR
Na het uitvoeren van de regressie, kan er niets significant worden teruggevonden. Op die
manier is het onmogelijk om een patroon vast te stellen voor de hele populatie en kan
hypothese 4 niet worden bevestigd. Aan de hand van achterwaartse selectie wordt er
getracht om toch een significant verband terug te vinden.
(2) MVO_D = β0 + β1 * FMAN + β2 * GROOTTE + β3 * ROA + β4 * AUDIT + β5 * SECTOR
(3) MVO_D = β0 + β1 * FMAN + β2 * GROOTTE + β3 * ROA + β4 * SECTOR
(4) MVO_D = β0 + β1 * FMAN + β2 * ROA + β3 * SECTOR
(5) MVO_D = β0 + β1 * FMAN + β2 * ROA
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Regressiemodel

1

2

3

4

5

Variabelen
Intercept

-2,984

-3,034

-2,962

-2,156***

-1,724***

Sig.

0,590

0,579

0,584

0,000

0,000

FMAN

-1,840

-1,843

-1,823

-1,891*

-2,021*

Sig.

0,116

0,115

0,115

0,076

0,059

GROOTTE

0,053

0,053

0,048

Sig.

0,871

0,870

0,881

SCHULDGRAAD

-0,038

Sig.

0,959

ROA

6,855

6,966*

6,897*

6,900*

7,860*

Sig.

0,148

0,099

0,099

0,099

0,060

AUDIT

-0,085

-0,087

Sig.

0,918

0,916

SECTOR

0,918

0,856

0,852

0,874

Sig.

0,184

0,176

0,177

0,156

Bijkomende gegevens
N

118

118

118

118

118

Nagelkerke R²

0,146

0,146

0,146

0,146

0,114

* significant op significantieniveau 0,10
** significant op significantieniveau 0,05
*** significant op significantieniveau 0,01
Tabel 20:

Resultaten hypothese 4

In model 4 en 5 is de onafhankelijke variabele FMAN steeds significant op het niveau van
10 procent. Op deze manier kan hypothese 4 worden bevestigd. Wel moet worden
opgemerkt dat dit significant verband enkel terug te vinden is indien de variabelen
GROOTTE, SCHULDGRAAD en AUDIT uit de regressievergelijking worden verwijderd. De
controlevariabele ROA vertoont vanaf model 2 een positieve significante invloed op het
niveau van 10 procent. Dit betekent dat de kans op MVO-rapportering vergroot indien de
onderneming een hoge ROA heeft.
In model 5 hebben alle regressors een significante invloed waardoor het mogelijk is om
de kans te berekenen op MVO-rapportering. Het invullen van de waarden uit tabel 20 in
de regressievergelijking, levert volgende vergelijking op:MVO_D = logit = -1,724 + 2,021 * FMAN + 7,860 * ROA.
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Om de kans te berekenen dat een onderneming aan MVO-rapportering doet, wordt het
gemiddelde voor de variabelen FMAN en ROA genomen die terug te vinden zijn in tabel
13 en 14. Dit levert een logit van -2,2441 op waardoor de kans op MVO-rapportering
door een familiebedrijf 9,59 procent bedraagt.

7.4 Robuustheid
Om de resultaten van bovenstaande regressies te bevestigen, worden dezelfde regressies
uitgevoerd met de gegevens bekomen door vragenlijsten die niet volledig waren
ingevuld. Elke onderneming heeft dus niet een waarde voor elke variabele. Voor
hypothese 1 en 2 zijn er gegevens nodig van familie- en niet-familieondernemingen en
heeft de steekproef een grootte van 208 ondernemingen. Hypothese 3 en 4 worden enkel
getest bij familieondernemingen waardoor de steekproefgrootte 140 bedraagt.
7.4.1 Hypothese 1
De regressievergelijking voor hypothese 1 blijft hetzelfde en is dus:
(1) MVO_D = β0 + β1 * FEIG_D + β2 * GROOTTE + β3 * SCHULDGRAAD + β4 * ROA + β5
* AUDIT + β6 * SECTOR
Via deze steekproef kunnen ook geen significante relaties gevonden worden. Hypothese 1
kan

dus

niet

familiebedrijven

aangenomen
minder

worden

aan

waardoor

er

MVO-rapportering

niet

gesteld

doen

in

kan

worden

vergelijking

dat
met

niet-familiebedrijven. Om eventueel toch een significant verband te vinden, wordt
achterwaartse selectie toegepast. Dit levert volgende regressievergelijkingen op:
(2) MVO_D = β0 + β1 * FEIG_D + β2 * GROOTTE + β3 * SCHULDGRAAD + β4 * AUDIT +
β5 * SECTOR
(3) MVO_D = β0 + β1 * FEIG_D + β2 * SCHULDGRAAD + β3 * AUDIT + β4 * SECTOR
(4) MVO_D = β0 + β1 * FEIG_D + β2 * SCHULDGRAAD + β3 * SECTOR
(5) MVO_D = β0 + β1 * FEIG_D + β2 * SECTOR
(6) MVO_D = β0 + β1 * FEIG_D
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Regressie

1

2

3

4

5

6

Variabele
Interception

-5,529

-7,347**

-7,596**

-7,101**

-7,628**

-1,645

Sig.

0,122

0,024

0,017

0,021

0,013

0,193

FEIG_D

-0,182

-0,209

-0,178

-0,236

-0,213

-0,475

Sig.

0,711

0,653

0,697

0,603

0,639

0,622

GROOTTE

0,218

0,344*

0,365**

0,357**

0,350**

Sig.

0,302

0,067

0,042

0,044

0,048

SCHULDGRAAD

-0,273

-0,478

-0,519

-0,684

Sig.

0,618

0,362

0,312

0,152

ROA

3,635

3,183

3,221

Sig.

0,288

0,344

0,338

AUDIT

0,170

Sig.

0,749

SECTOR

0,315

0,174

Sig.

0,501

0,707

Bijkomende gegevens
N

183

208

208

208

208

208

Nagelkerke R²

0,055

0,074

0,073

0,065

0,047

0,011

* significant op significantieniveau 0,10
** significant op significantieniveau 0,05
*** significant op significantieniveau 0,01
Tabel 21:

Robuustheid hypothese 1

Ook na het uitvoeren van de achterwaartse selectie heeft FEIG_D geen significante
invloed. Wel is er een significante invloed van de controlevariabele GROOTTE terug te
vinden vanaf model 2, dus na het verwijderen van de variabele AUDIT uit de
regressievergelijking. De relatie is positief wat betekent dat de kans groter wordt dat een
onderneming aan MVO-rapportering doet als het een grote onderneming is.
7.4.2 Hypothese 2
De tweede hypothese kon eerder niet bevestigd worden. Nu wordt er nagegaan of er
dezelfde conclusie getrokken kan worden indien we een andere steekproef nemen. De
regressievergelijking blijft uiteraard hetzelfde.
(1) MVO_D = β0 + β1 * FEIG + β2 * GROOTTE + β3 * SCHULDGRAAD + β4 * ROA + β5 *
AUDIT + β6 * SECTOR
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Aangezien de regressor FEIG geen significante invloed vertoont, kunnen we ook hier de
tweede hypothese niet aanvaarden. Via achterwaartse selectie wordt er getracht om toch
significante invloeden te kunnen vaststellen.
(2) MVO_D = β0 + β1 * FEIG + β2 * GROOTTE + β3 * SCHULDGRAAD + β4 * AUDIT + β5
* SECTOR
(3) MVO_D = β0 + β1 * FEIG + β2 * GROOTTE + β3 * SCHULDGRAAD + β4 * SECTOR
(4) MVO_D = β0 + β1 * FEIG + β2 * GROOTTE + β3 * SCHULDGRAAD
(5) MVO_D = β0 + β1 * FEIG + β2 * SCHULDGRAAD
(6) MVO_D = β0 + β1 * FEIG
Regressie

1

2

3

4

5

6

Variabele
Interception

-4,945

-4,762

-6,444

-6,913*

-1,205*

-2,124***

Sig.

0,263

0,273

0,100

0,070

0,083

0,000

FEIG

0,007

-0,004

0,239

0,306

-0,025

0,011

Sig.

0,991

0,995

0,713

0,633

0,966

0,985

GROOTTE

0,201

0,197

0,290

0,326

Sig.

0,434

0,437

0,194

0,125

SCHULDGRAAD

-0,655

-0,717

-0,859

-0,932*

-0,993*

Sig.

0,293

0,225

0,133

0,095

0,073

ROA

1,282

Sig.

0,738

AUDIT

-0,513

-0,491

Sig.

0,456

0,473

SECTOR

0,486

0,489

0,296

Sig.

0,360

0,356

0,568

Bijkomende gegevens
N

162

162

186

186

186

186

Nagelkerke R²

0,052

0,051

0,064

0,061

0,036

0,000

* significant op significantieniveau 0,10
** significant op significantieniveau 0,05
*** significant op significantieniveau 0,01
Tabel 22:

Robuustheid hypothese 2

Ook na het uitvoeren van de achterwaartse selectie is het niet mogelijk om de tweede
hypothese te aanvaarden. Er is wel een statistisch verband terug te vinden voor de
controlevariabele SCHULDGRAAD na het uitvoeren van de achterwaartse selectie. Het
significant

verband

is

aanwezig

op

het
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niveau

van

10

procent

indien

de

controlevariabelen ROA, AUDIT en SECTOR worden verwijderd uit het model. Het
verband is negatief wat wil

zeggen dat een hogere schuldgraad de kans op

MVO-rapportering doet afnemen.
7.4.3 Hypothese 3
De derde hypothese werd aanvaard wat betekent dat meer familieleden in de raad van
bestuur in een familieonderneming de kans verkleint op het rapporteren van een
MVO-rapport. Voor het testen van de robuustheid van hypothese 3, wordt de volgende
regressievergelijking gebruikt.
(1) MVO_D = β0 + β1 * FRVB + β2 * GROOTTE + β3 * SCHULDGRAAD + β4 * ROA + β5 *
AUDIT + β6 * SECTOR
Er

wordt

bevestigd

dat

de

derde

hypothese

mag

aanvaard

worden

op

het

significantieniveau van 10 procent. Aangezien er geen andere significantie relaties zijn
terug te vinden, wordt de achterwaartse selectie uitgevoerd.
(2) MVO_D = β0 + β1 * FRVB + β2 * SCHULDGRAAD + β3 * ROA + β4 * AUDIT + β5 *
SECTOR
(3) MVO_D = β0 + β1 * FRVB + β2 * SCHULDGRAAD + β3 * ROA + β4 * SECTOR
(4) MVO_D = β0 + β1 * FRVB + β2 * ROA + β3 * SECTOR
(5) MVO_D = β0 + β1 * FRVB + β2 * ROA
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Regressie

1

2

3

4

5

Variabele
Interception

-0,976

-0,696

-0,614

-1,506**

-1,181*

Sig.

0,872

0,597

0,592

0,042

0,088

FRVB

-2,613*

-2,637**

-2,222**

-2,043**

-2,021**

Sig.

0,058

0,041

0,035

0,045

0,047

GROOTTE

0,016

Sig.

0,962

SCHULDGRAAD

-0,452

-0,455

-0,726

Sig.

0,560

0,556

0,314

ROA

6,573

6,564

4,936

6,705

8,027*

Sig.

0,163

0,163

0,269

0,106

0,054

AUDIT

-0,373

-0,369

Sig.

0,666

0,688

SECTOR

1,005

1,017

0,814

0,867

Sig.

0,141

0,108

0,168

0,138

Bijkomende gegevens
N

116

116

139

139

139

Nagelkerke R²

0,166

0,166

0,144

0,130

0,099

* significant op significantieniveau 0,10
** significant op significantieniveau 0,05
*** significant op significantieniveau 0,01
Tabel 23:

Robuustheid hypothese 3

De significante relatie van FRVB wordt bevestigd door de achterwaartse selectie waardoor
hypothese 3 kan worden aangenomen. In model 5 hebben alle resterende regressors een
significante invloed. Daarom is het mogelijk om de kans te berekenen dat de
onderneming aan MVO-rapportering doet door het gemiddelde voor de verschillende
variabelen uit tabel 13 en 14 te nemen. Door dezelfde berekeningen als onder sectie
7.3.2 uit te voeren, is er een kans van 9,36 procent dat een familieonderneming aan
MVO-rapportering doet. Echter is de controlevariabele SECTOR in deze steekproef niet
meer significant waardoor de invloed van deze variabele niet is opgenomen voor het
berekenen van de kans.
7.4.4 Hypothese 4
Hypothese 4 kon worden aangenomen wat wil zeggen dat wanneer er meer familieleden
in het managementteam van een familiebedrijf zetelen, de kans kleiner is dat die
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onderneming aan MVO-rapportering doet. Voor het nagaan van de robuustheid van deze
hypothese wordt de volgende regressievergelijking gebruikt.
(1) MVO_D = β0 + β1 * FMAN + β2 * GROOTTE + β3 * SCHULDGRAAD + β4 * ROA + β5 *
AUDIT + β6 * SECTOR
Ook in tabel 24 (1) zijn er in eerste instantie geen regressors met een significante
invloed terug te vinden. Daarom wordt gebruik gemaakt van de achterwaartse selectie.
(2) MVO_D = β0 + β1 * FMAN + β2 * GROOTTE + β3 * SCHULDGRAAD + β4 * ROA + β5 *
SECTOR
(3) MVO_D = β0 + β1 * FMAN + β2 * GROOTTE + β3 * ROA + β4 * SECTOR
(4) MVO_D = β0 + β1 * FMAN + β2 * GROOTTE + β3 * ROA
(5) MVO_D = β0 + β1 * FMAN + β2 * ROA
Regressiemodel

1

2

3

4

5

Variabelen
Intercept

-2,828

-6,580

-7,239

-8,341*

-1,861***

Sig.

0,626

0,199

0,154

0,095

0,000

FMAN

-1,798

-1,009

-1,005

-0,961

-1,592*

Sig.

0,134

0,326

0,334

0,354

0,092

GROOTTE

0,048

0,291

0,299

0,380

Sig.

0,887

0,326

0,315

0,188

SCHULDGRAAD

-0,103

-0,476

Sig.

0,890

0,503

ROA

6,959

4,954

6,112

6,871*

7,315*

Sig.

0,147

0,267

0,140

0,098

0,073

AUDIT

-0,057

Sig.

0,945

SECTOR

0,821

0,529

0,601

Sig.

0,205

0,391

0,319

Bijkomende gegevens
N

116

139

139

139

139

Nagelkerke R²

0,147

0,132

0,126

0,112

0,088

* significant op significantieniveau 0,10
** significant op significantieniveau 0,05
*** significant op significantieniveau 0,01
Tabel 24:

Robuustheid hypothese 4
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Na de achterwaartse selectie is FMAN significant in het laatste model op het niveau van
10 procent. Dit wil zeggen dat de variabelen GROOTTE, SCHULDGRAAD, AUDIT en
SECTOR uit de regressie zijn verwijderd. Dit bevestigt dat hypothese 4 mag worden
aangenomen. De controlevariabele ROA kent ook weer een significante positieve invloed
na het verwijderen van de variabelen SCHULDGRAAD, AUDIT en SECTOR.
In model 5 kennen alle regressors een significante invloed op het niveau van 10 procent.
Dit maakt het mogelijk om de kans op MVO-rapportering door een familiebedrijf te
berekenen door gebruik te maken van het gemiddelde van de verschillende variabelen
die terug te vinden zijn in tabel 13 en 14. De kans bedraagt 9,76 procent. Dit komt
overeen met de resultaten uit sectie 7.3.4 waar de kans 9,59 procent bedroeg.
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Deel IV: Conclusie
Hoofdstuk 8: Algemeen besluit
Het algemeen besluit vormt het laatste hoofdstuk in deze masterproef. Hierin worden
allereerst conclusies getrokken waarbij de centrale onderzoeksvraag wordt beantwoord.
Verder wordt er gekeken naar de zwakheden en de beperkingen van dit onderzoek. Ten
slotte worden enkele aanbevelingen geformuleerd voor verder onderzoek.

8.1 Conclusies
De bedoeling van deze masterproef is nagaan of de mate van MVO-rapportering door
familiebedrijven verschilt met de mate van MVO-rapportering door niet-familiebedrijven.
Daarnaast

wordt

MVO-rapportering

ook
door

onderzocht

welke

familiebedrijven.

determinanten
Er

wordt

een

gekeken

invloed
of

hebben

op

mate

van

de

MVO-rapportering wordt beïnvloed door het aantal familieleden in de raad van bestuur of
in het managementteam van een familiebedrijf. Ook wordt achterhaald of het percentage
aandelen in handen van de familie een invloed heeft op de mate van rapportering
omtrent MVO. Er wordt een centrale onderzoeksvraag opgesteld samen met theoretische
en empirische deelvragen om een antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen.
De theoretische deelvragen worden opgelost aan de hand van de literatuurstudie. Zo
wordt één definitie voor het begrip familieonderneming gekozen uit de diverse definities
die beschikbaar zijn. Er wordt in deze masterproef van een familieonderneming
gesproken indien 50 procent of meer van de aandelen in handen zijn van de familieleden.
Verder wordt MVO gedefinieerd als acties die worden ondernomen die bijdrage tot de
duurzame

ontwikkeling

van

een

onderneming

waarbij

ze

niet

kijken

naar

het

kostenplaatje. Het geven van dotaties en het doen van sponsoring zijn voorbeelden van
dergelijke acties. Ten slotte wordt geopteerd om de verschillende rapporten die vermeld
worden in de literatuur te beschouwen als MVO-verslag. De verschillende rapporten zijn
pure milieu- en pure sociale verslagen, brede MVO-verslagen, financiële verslagen met
beknopte tot zeer uitgebreide informatie omtrent MVO en verslagen geïntegreerd in het
jaarverslag.
Vervolgens wordt verder gegaan met het beantwoorden van de empirische deelvragen.
Hiervoor worden vier hypotheses opgesteld en wordt er data verzameld aan de hand van
de databank Bel-First en een vragenlijst. De hypotheses worden getest door het
uitvoeren van binaire logistische regressies. Allereerst wordt er gebruik gemaakt van de
steekproef waarbij de vragenlijsten voor 100 procent zijn ingevuld. Daarna worden deze
resultaten bevestigd door gebruik te maken van de steekproef die niet voor elke
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variabele een waarde heeft. Hypothese 1 en 2 worden getest met een de steekproef van
familie-

en

niet-familieondernemingen

bestaande uit

162

observaties en

daarna

bevestigd door de steekproef met een grootte van 208 ondernemingen. De eerste
hypothese

die

stelt

dat

familiebedrijven

minder

aan

MVO-rapportering

doen

in

vergelijking met niet-familiebedrijven kan niet worden aanvaard. Bij het uitvoeren van de
regressie worden er geen significante verbanden gevonden waardoor er geen conclusies
kunnen getrokken worden voor de hele populatie. Een mogelijke reden voor de
afwezigheid

van

de

significantie

is

dat

slechts

10

procent

van

de

Belgische

ondernemingen een MVO-rapport vrijgeeft. Ondanks de hoge responsiegraad van de
vragenlijst, zijn er slechts 19 ondernemingen die aan MVO-rapportering doen. Dit komt
overeen met een percentage van 11,7 procent wat nochtans hoger is dan 10 procent. Het
is moeilijk om een significante conclusie te trekken indien slechts 19 ondernemingen aan
MVO-rapportering doen.
De tweede hypothese is nauw verbonden met de eerste en stelt dat een hoger
percentage familie-eigenaarschap in een bedrijf ertoe leidt dat die onderneming minder
aan MVO-rapportering gaat doen. Deze hypothese kan ook niet worden bevestigd
aangezien geen enkele regressor een significante invloed heeft. De mogelijke reden
hiervoor is dezelfde als bij eerste hypothese, namelijk dat de steekproef te klein is om
significante conclusies te trekken omtrent de MVO-rapportering.
De derde en vierde hypothese worden getest aan de hand van de steekproef bestaande
uit enkel familiebedrijven met een grootte van 118. De steekproef voor het bevestigen
van de resultaten bestaat uit 140 familiebedrijven. De derde hypothese veronderstelt dat
een grote proportie familieleden in de raad van bestuur van een familiebedrijf ervoor
zorgt dat dat familiebedrijf minder aan MVO-rapportering gaat doen. Deze hypothese kan
worden bevestigd. De daling in MVO-rapportering door het zetelen van familieleden in de
raad van bestuur kan verklaard worden door het feit dat deze bestuurders niet
onafhankelijk gaan reageren en dus minder geneigd zijn om informatie te verschaffen
aan externe investeerders.
De vierde en laatste hypothese stelt dat hoe meer familieleden in het managementteam
van een familiebedrijf zetelen, hoe minder dat familiebedrijf aan MVO-rapportering gaat
doen. Deze hypothese kan in eerste instantie niet worden aanvaard. Door het uitvoeren
van een achterwaartse selectie wordt na het verwijderen van de controlevariabelen
GROOTTE, SCHULDGRAAD en AUDIT een significant negatief verband gevonden. Dit
betekent dat de vierde hypothese wordt aanvaard wat betekent dat een hogere proportie
familieleden in het managementteam leidt tot minder MVO-rapportering. Dit komt omdat
ze minder de incentive hebben om de informatieasymmetrie tussen manager en
aandeelhouders te verminderen.
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8.2 Zwakheden en beperkingen van het onderzoek
In deze sectie wordt het onderzoek bekeken vanuit een kritische blik om een idee te
vormen over de zwakheden en beperkingen. Om te beginnen kan worden opgemerkt dat
er in de literatuur heel veel verschillende definities terug te vinden zijn over
familiebedrijven.

In

dit

onderzoek

wordt

geopteerd

om

een

onderneming

als

familieonderneming te beschouwen indien de familieleden 50 procent of meer van de
aandelen van de onderneming in handen hebben. Deze definitie kan te eenvoudig zijn.
Zo kan het gebruik van een andere en uitgebreidere definitie heel andere resultaten
opleveren.
De term MVO krijgt in deze masterproef een heel brede definitie. Hierdoor konden veel
ondernemingen worden opgenomen in de steekproef. MVO kan specifieker gedefinieerd
worden wat andere resultaten zal opleveren.
Verder

wordt

in

deze

masterproef

een

brede

definitie

toegepast

voor

een

MVO-rapportering. Een puur milieu- of sociaalverslag, een breed MVO-verslag, informatie
bij de financiële verslaggeving en een MVO-verslag geïntegreerd in het jaarverslag
worden allemaal beschouwd als MVO-rapportering. Op deze manier wordt er niet in detail
ingegaan op één bepaald type van MVO-verslag.
In eerste instantie wordt de databank Bel-First gebruikt om waardes aan de verschillende
variabelen te koppelen. Helaas is niet alle informatie terug te vinden in deze databank
waardoor er nog een vragenlijst wordt rondgestuurd. Het gebruik van een vragenlijst
brengt een aantal beperkingen met zich mee. Ten eerste zorgt het gebruik van een
vragenlijst voor een lichte inconsistentie tussen de verschillende gegevens. De waarden
van de controlevariabelen worden gehaald uit de Bel-first databank en zijn van het jaar
2012. Er wordt gekozen voor het jaar 2012 aangezien dit het meest recente beschikbaar
boekjaar is. De vragenlijst wordt daarentegen verstuurd in 2014 wat een tijdsverschil van
twee jaar oplevert. Het is mogelijk dat een onderneming tijdens deze twee jaar in een
heel andere situatie is terecht gekomen wat voor een vertekening van de gegevens kan
zorgen.
Een vragenlijst zorgt ervoor dat een onderzoeker afhankelijk is van de respons op deze
vragenlijst. In dit onderzoek is de respons redelijk hoog met 234 bruikbare ingevulde
vragenlijsten

waarvan

182

vragenlijsten

volledig

zijn

ingevuld.

Van

deze

182

ondernemingen rapporteren slechts 19 ondernemingen een MVO-rapport. Dit is een laag
getal, maar is normaal aangezien slechts 10 procent van de ondernemingen in België een
MVO-rapport rapporteert. Dit lage cijfer is waarschijnlijk de hoofdreden waarom er zo
weinig significante invloeden kunnen worden aangetoond.
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8.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek
Om het hoofdstuk af te sluiten worden nog een aantal aanbevelingen voor verder
onderzoek besproken. Om te beginnen zou het interessant zijn om gebruik te maken van
een andere definitie van familiebedrijven. In deze masterproef wordt gebruik gemaakt
van een eenvoudige definitie. Er zijn nochtans verschillende definities mogelijk aangezien
een familieonderneming over verschillende unieke kenmerken beschikt. Het gebruik van
een andere definitie kan leiden tot het vinden van andere en misschien betere resultaten.
Verder kunnen er ook nog een aantal aanbevelingen worden geformuleerd in verband
met de dataverzameling. Het is interessant om dit onderzoek uit te voeren op een
grotere dataset. Dit kan gebeuren door niet alleen ondernemingen in Vlaanderen te
contacteren, maar ondernemingen uit heel België. Daarnaast is het mogelijk om de
ondernemingen waarnaar een vragenlijst werd verzonden nog telefonisch te contacteren
om de respons te vergroten. Meer observaties en dus een grotere steekproef kunnen
leiden tot het vinden van betere en betrouwbaardere resultaten.
Daarnaast kan het interessant zijn om een andere definitie te gebruiken voor het begrip
MVO. In deze studie wordt een brede definitie van MVO gehanteerd waardoor de
assumptie kan gemaakt worden dat alle ondernemingen aan MVO doen. Zoals in de
literatuurstudie te vinden is, kunnen er verschillende definities van MVO worden
toegepast. Het gebruik van een meer striktere definitie zal tot andere en meer
specifiekere resultaten leiden.
In deze studie wordt ook het begrip MVO-rapportering breed geformuleerd. Verschillende
soorten verslagen werden in aanmerking genomen voor MVO-rapportering. Het is
mogelijk om enkel één bepaald type van verslag op te nemen in het onderzoek. Op die
manier wordt er meer gedetailleerde informatie bekomen omtrent dat type van verslag.
Naast de methode die gebruikt wordt om aan MVO-rapportering te doen, is het ook
mogelijk om onderzoek te voeren naar de inhoud van de verschillende MVO-verslagen.
Op die manier kan worden achterhaald waar de meeste nadruk op wordt gelegd.
Overheerst het sociale aspect van MVO, of worden er meer acties georganiseerd met
betrekking op het milieu. Dit kan achterhaald worden aan de hand van een
inhoudsanalyse.
Uit de studie is gebleken dat sommige ondernemingen aan MVO doen, maar hier niet
over

rapporteren.

Het

kan

interessant

zijn

om

te

achterhalen

waarom

deze

ondernemingen hier niet over rapporteren aangezien het volgens de literatuur enkel
voordelen oplevert.

86

Lijst van geraadpleegde werken
Al-Akra, M., & Hutchinson, P. (2013). Family firm disclosure and accounting regulation
reform in the Middle East: The case of Jordan. Research in Accounting Regulation, 25,
101-107.
Ali, A., Chen, T., & Radhakrishnan, Ands. (2007). Corporate Disclosures by Family Firms.
Journal of Accounting & Economics, 44, 238-286.
Anderson, R. C., & Reeb, D. M. (2003). Founding-Family Ownership and Firm
Performance: Evidence from the S&P 500. The Journal of Finance, 58(3), 1301–1327.
Bartholomeusz, S., & Tanewski, G.A. (2006). The Relationship between Family Firms and
Corporate Governance. Journal of Small Business Management, 44(2), 245-267.
Belgische Corporate Governance Code 2009. Opgevraagd op 11 november, 2013, via
http://www.corporategovernancecommittee.be/.
Bertrand, M., & Schoar, A. (2006). The Role of Family in Family Firms. Journal of
Economic Perspectives, 20(2), 73-96
Bouten, L. (2011). CSR reporting: The mastery of the internal dynamics. Working paper.
Bouten, L., & Everaert, P. (2012). MVO-rapportering in België. Accountancy en
Bedrijfskunde, 32(2), 26-36.
Bureau van Dijk. (2013). Informatie en gegevens over bedrijven in België en Luxemburg.
Opgevraagd

op

22

februari,

2014,

via

http://bvdinfo.nl/Products/Company-

Information/National/BelFirst.
Business

Europe

(2014).

Alliance

for

CSR.

Opgevraagd

op

8

mei,

2014,

via

http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=606.
Business

&

Society

Belgium

(2011).

Barometer

2011

van

de

Maatschappelijke

Verantwoordelijkheid. Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in
België.

Opgevraagd

op

21

oktober,

2013,

via

http://www.businessandsociety.be/te_assets/getFile/b0e7bc6177cd0fdb871df5de8ae14d
4f.pdf.
Business & Society Belgium (2008). Duurzaamheidsverslagen, praktijkgids. Opgevraagd
op

15

november,

2013,

http://www.businessandsociety.be/assets/0162d207de6a7a3a1d46f255db8ebf6b.pdf.

87

via

Butler, B. D. (2011). Conflicts of Interest Between Shareholders and Managers of
Corporations.

Opgevraagd

op

11

maart,

2014,

via,

http://kookyplan.pbworks.com/w/page/13594113/conflicts%20of%20interest%20betwee
n%20shareholders%20and%20managers%20of%20corporations.
Campopiano, G., Cassia, L., & De Massis, A. (2011). Corporate Social Responsibility in
Family vs. non-Family Enterprises: An exploratory study. Opgevraagd op 11 maart,
2014, via, http://sbaer.uca.edu/research/icsb/2011/406.pdf.
Carey, P., Simnett, R., & Tanewski, G. (2000). Voluntary Demand for Internal and
External Auditing by Family Businesses. Auditing, 19(1), 37.
Casson, M. (1999). The economics of the family firm. Scandinavian Economic History
Review, 47(1), 10-23.
Chau, G., & Gray, S.J. (2010). Family ownership, Board independence and voluntary
disclosure: Evidence from Hong Kong. Journal of International Accounting, Auditing and
Taxation, 19, 93-109.
Chen, S., Chen, X., & Cheng, Q. (2008). Do Family Firms Provide More or Less Voluntary
Disclosure?. Journal of Accounting Research, 46(3), 499-536.
Chrisman, J. J., Chua, J. H., & Litz, R. A. (2004). Comparing the Agency Costs of Family
and Non-Family Firms: Conceptual Issues and Exploratory Evidence. Entrepreneurship:
Theory & Practice, 28(4), 335-354.
Code Buysse II. Opgevraagd op 11 november, 2013, via http://www.codebuysse.be.
Cruz Déniz Déniz, M., & Cabrera Suárez, K. (2005). Corporate Social Responsobility and
Family Business in Spain. Journal of Business Ethics, 56, 27-41.
Daily, C. M., & Dollinger, M. J. (1992). An Empirical Examination of Ownership Structure
in Family and Professionally Managed Firms. Family Business Review, 5(2), 117-136.
de Vocht, A. (2011). Basishandboek SPSS 17. Utrecht; Bijleveld Press.
Denis, D. K., & McConnell, J. J. (2003). International corporate governance. Journal of
Financial and Quantitative Analysis, 38(1), 1-36.
Deloitte. (2012). Board of directors: Roles & Responsibilities. Opgevraagd op 11 maart,
2014, via, www.deloitte.com/view/en_CN/cn/services/corgov/gov/bod/roleres/index.htm.

88

DG Internal Market and Services (31 december 2011). Disclosure of non-financial
information

by

Companies.

Opgevraagd

op

21

oktober,

2013,

via

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/non-financialreporting/com_2013_207-study_en.pdf.
Dhaliwal, D.S., Zhen Li, O., Tsang, A., & Yang, Y.G. (2011). Voluntary Nonfinancial
Disclosure and the Cost of Equity Capital: The Initiation of Corporate Social Responsibility
Reporting. The Accounting Review, 86(1), 59-100.
Duurzaamheidindex.

(8

januari

2012).

Opgevraagd

op

8

mei,

2014,

via

http://mvotermen.wordpress.com/2012/01/08/duurzaamheidsindex/.
Eijsbouts, A.J.A.J., Kristen, F.G.H., de Jongh, J.M., Schild, A.J.P., & Timmerman L.
(2010). Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Den Haag: Kluwer
Elkington J. (1999). Triple bottom line revolution. Reporting for the third millennium.
Australian CPA, 69, 75-90.
Eng, L.L., & Mak, Y.T. (2003). Corporate governance and voluntary disclosure. Journal of
Accounting and Public Policy, 22, 325-345.
Europese Commissie (2011). Een vernieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevordering
van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Opgevraagd op 8 mei, 2014, via
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:NL:PDF.
Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. JL & Econ., 26,
301.
FBNet (2011). Het economische belang van familiebedrijven in België. Opgevraagd op 22
oktober, 2013, via
http://www.fbnet.be/sites/default/files/ecobelangfamiliebedrijven_nl.pdf.
Flören, R.H. (1998). The Significance of Family Business in the Netherlands. Family
Business Review, 11, 121-134.
Gamerschlag, R., Möller, F., & Verbeeten, F. (2011). Determinants of voluntary CSR
disclosure: empirical evidence from Germany. Review of Managerial Science, 5(2-3),
233-262.
Gibb Dyer, W., Whetten, D.A. (2006). Family Firms and Social Responsibility: Preliminary
Evidence from the S&P 500. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(6), 785-802.

89

Heene, A., Langenberg, S., & Dentchev, N.A. (z.d.) Corporate Social Responsibility in
Belgium. Opgevraagd via
http://www.campusgelbergen.be/uploads/publicaties/artikels/corporate_social_responsibi
lity_in_belgium1.pdf.
Henssen, B., Voordeckers, W., Lambrechts, F., & Koiranen, M. (2011). A different
perspective on defining family firms: The ownership construct revisited. Opgevraagd via
https://doclib.uhasselt.be/dspace/handle/1942/12222.
Ho, S.S.M., & Shun Wong, K. (2001). Study of the relationship between corporate
governance structures and the extent of voluntary disclosure. Journal of International
Accounting, Auditing & Taxation, 10, 139-156.
Hof-Hoorneman Bankiers (2014). De 10 principes van de UN Global Compact.
Opgevraagd op 8 mei, 2014, via http://www.hofhoorneman.nl/de-10-principes-van-deun-global-compact.
Hope, O.-K., Langli, J. C., & Thomas, W. B. (2012). Agency conflicts and auditing in
private firms. Accounting, Organizations & Society, 37(7), 500-517.
Isaksson R., & Steimle U. (2009). What does GRI-reporting tell us about corporate social
sustainability?. The TQM Journal, 21(2), 168-181.
ISO

26000.

(4

september

2013).

Opgevraagd

op

21

oktober,

2013,

via

http://www.mvonederland.nl/trends-ontwikkelingen/iso-26000.
Jenkins, H. (2006). Small Business Champions for Corporate Social Responsibility.
Journal of Business Ethics, 67, 241-256.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behaviour,
Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
Kets de Vries, M. (1993). The Dynamics of Family Controlled Firm: The Good and the Bad
News. Organizational Dynamics, 21(3), 59-71.
Kolk A. (2002). Nieuwe ontwikkelingen in duurzaamheidverslaglegging. Accounting,
106(10), 2-7.
KPMG (2008).
Opgevraagd

International

Survey

op

of

Corporate

22

Responsibility

oktober,

Reporting

2013,

2008.
via

http://www.kpmg.com/EU/en/Documents/KPMG_International_survey_Corporate_respon
sibility_Survey_Reporting_2008.pdf

90

KPMG (2011).

International

Opgevraagd

op

Survey

of

Corporate

22

Responsibility

oktober,

Reporting

2011.

2013,

via

http://www.kpmg.com/NL/nl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/PDF/Sus
tainability/KPMG-International-Survey-Corporate-Responsibility-Reporting-2011.pdf.
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection
and corporate governance. Journal of Financial Economics, 58(1), 3-27.
Lee, M. en Rogoff, E.G. (1996). Comparison of Family Owned and Non-Family Owned
Businesses: An Investigation of Differences in Goals, Attitudes, and Family/business
Conflict. Family Business Review, 9(4), 423-437.
Lievens, J. (2004). Governance in het familiebedrijf. Tielt: Lannoo.
Lim., S., Matolcsy, Z., & Chow, D. (2007). The Association between Board Composition
and Different Types of Voluntary Disclosure. European Accounting Review, 16 (3), 555583.
Lubatkin, M. H., Schulze, W. S., Ling, Y., & Dino, R. N. (2005). The effects of parental
altruism on the governance of family-managed firms. Journal of Organizational Behavior,
6(3), 313-330.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. (2011). Opgevraagd op 21 oktober, 2013,
via http://www.werk.be/beleidsthemas/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen.
McColgan, P. (2001). Agency theory and corporate governance: a review of the literature
from a UK perspective. Department of Accounting and Finance Working Paper, 6, 1-20.
Mohd Ghazali, N.A. (2007). Ownership structure and corporate social responsibility
disclosure: some Malaysian evidence. Corporate Governance, 7(3), 251-266.
Molderez, I. (Ed.) (2009). Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van strategische
visie tot operationele aanpak. Antwerpen: De Boeck.
Moratis, L., & van der Veen, M. (2010). Basisboek MVO. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
NBB. (2014). Termijn van goedkeuring en neerlegging. Opgevraagd op 25 februari, 2014,
via
http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_05_00_00_00/03_05_01_00_00/03_05_0
1_09_00.htm?l=nl.
Niehm, L.S., Swinney, J., & Miller, N.J. (2008). Community Social Responsibility and Its
Consequences for Family Business Performance. Journal of Small Business Management,
46(3), 331-350.
91

Reverte, C. (2009). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure Ratings
by Spanish Listed Firms. Journal of Business Ethics, 88, 351-366.
Roberts, R.W. (1992). Determinants of Corporate Social Resposibility Disclosure: an
Application of Stakeholder Theory. Accounting Organizations and Society, 17(6),
595-612.
Rosenblatt, P. C., deMik, L., Anderson, R. M., en Johnson, P. A. (1985). The family in
business. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Schulze, W. S., Lubatkin, M. H., & Dino, R. N. (2002). Altruism, Agency, and the
Competitiveness of Family Firms. Managerial & Decision Economics, 23(4/5), 247-259.
Schulze, W. S., Lubatkin, M. H., & Dino, R. N. (2003). Exploring the Agency
Consequences of Ownership Dispersion among the Directors of Private Family Firms.
Academy of Management Journal, 46(2), 179-194.
Schulze, W. S., Lubatkin, M. H., Dino, R. N., & Buchholtz, A. K. (2001). Agency
Relationships in Family Firms: Theory and Evidence. Organization Science, 12(2),
99-116.
Sharma, P. (2004). An Overview of the Field of Family Business Studies: Current Status
and Directions for the Future. Family Business Review, 17(1), 1-36.
Sekeran, U. & Bougie R. (2010). Research Methods for Business Students. 5th ed., New
York: Wiley and Sons.
Stock, J.H., & Watson, M.W. (2012). Introduction to Econometrics: Pearson.
Uhlaner, L.M., van Goor-Balk, A., & Masurel, E. (2004). Family business and corporate
social responsibility in a sample of Dutch firms. Journal of Small Business and Enterprise
Development, 11(2), 186-194.
Van

Dale

(2014).

Woordenboek,

opgevraagd

op

25

februari,

2014,

via

http://www.vandale.be/opzoeken?pattern=label&lang=nn.
Van Lanschot. (2013). Een peiling onder Nederlandse Familiebedrijven, editie 6.
Opgevraagd

op

22

oktober,

2013,

via

http://www.vanlanschot.nl/vanlanschot/specialismen/ondernemers/waardenvan-hetfamiliebedrijf/familiebedrijvenbarometer/mainColumn/03/DownloadBlock/0/docu
ment/samenvatting-van-lanschot-familiebedrijven-barometer-30-05-2013.pdf.
Wat

is

MVO.

(z.d.).

Opgevraagd

op

http://www.mvovlaanderen.be/over-mvo/wat-is-mvo/.
92

21

oktober,

2013,

via

Westhead, P., Cowling, M. en Howorth, C. (2001). The Development of Family
Companies: Management and Ownership Imperatives. Family Business Review, 14(4),
369-385.

93

94

Bijlagen
Bijlage 1: Vragenlijst
Bijlage 2: E-mail

95

Bijlage 1: Vragenlijst
Beste
Ik ben een masterstudent Toegepaste Economische Wetenschappen, optie accountancy
en financiering, aan de Universiteit Hasselt. In het kader van mijn masterproef peil ik
naar de hoeveelheid gepubliceerde rapporten omtrent maatschappelijk verantwoord
ondernemen door bedrijven in Vlaanderen.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), ook wel duurzaam ondernemen
genoemd, gaat over de bijdrage die organisaties vrijwillig leveren aan het streven naar
een duurzame samenleving. Het is een ondernemingsvorm die gericht is op economische
prestaties (‘Profit’), met respect voor de sociale kant (‘People”) en binnen de ecologische
randvoorwaarden (‘Planet’). Een onderneming kan zijn acties communiceren naar de
buitenwereld door deze te rapporteren in een MVO-verslag. Een MVO-verslag kan
verschillende vormen aannemen. Het kan een puur milieu- of sociaalverslag zijn, een los
MVO-verslag, een verslag geïntegreerd in het jaarverslag, enz. Iedere onderneming vult
dit anders in. In dit onderzoek wordt elke manier van publicatie beschouwd als een
MVO-verslag en worden de factoren die een mogelijke invloed hebben op het
rapporteringsgedrag van ondernemingen omtrent MVO-verslagen onderzocht.
Om dit onderzoek tot een goed einde te brengen, heb ik nog enkele essentiële gegevens
nodig. Deze probeer ik te verkrijgen via deze korte vragenlijst. Met uw deelname kan u
mij een grote dienst bewijzen.
Deze vragenlijst dient ingevuld te worden door de bedrijfsleider. Bij de verwerking van de
gegevens blijft de volledige anonimiteit gewaarborgd. In mijn onderzoek wordt er enkel
gebruik gemaakt van geaggregeerde gegevens en wordt er op geen enkel moment
verwezen naar een individueel bedrijf.
De vragenlijst bestaat uit 9 korte vragen indien u bedrijfsleider van een familiebedrijf
bent. Indien u bedrijfsleider bent van een niet-familiebedrijf, bestaat de vragenlijst uit 4
korte vragen. Het zal dan ook maar 2 minuten van uw tijd in beslag nemen.
Alvast bedankt!
Iris Serdons

96

1. Is minstens 50% van de aandelen in handen van één familie?
O
Ja
O
Nee (Ga verder met vraag 6)
2. Hoeveel leden telt de raad van bestuur?
3. Hoeveel familieleden zetelen in de raad van bestuur?
4. Hoeveel leden telt het managementteam?
5. Hoeveel familieleden zetelen in het managementteam?
6. Hoeveel procent (bij benadering) van de aandelen zijn in handen van familieleden?
7. Publiceert uw onderneming een MVO-verslag?
O
Ja
O
Nee (STOP)
8. In welke vorm publiceert u het MVO-verslag?
Puur milieuverslag
Puur sociaalverslag
Breed MVO-verslag
Informatie bij de financiële verslaggeving
MVO-verslag geïntegreerd in het jaarverslag
Andere:______________________________
9. Welke methode gebruikt u om het MVO-verslag te rapporteren?
Op de website van de onderneming
Op een website speciaal ontworpen voor MVO-activiteiten
Via een app
Een label op de producten
Andere:_______________________________
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Bijlage 2: E-mail
Beste
Ik ben Iris Serdons, masterstudent Toegepaste Economische Wetenschappen aan de
Universiteit

van

Hasselt.

Ik

ben

een

onderzoek

aan

het

voeren

naar

het

rapporteringsgedrag omtrent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
3 maanden geleden heb ik u een enquête gestuurd die u hebt beantwoord. Hiervoor wil
ik u al oprecht bedanken.
Om de resultaten te controleren heb ik echter nog antwoord nodig op 1 vraag:
Doet uw onderneming aan MVO?
MVO wordt gedefinieerd als het ondernemen van acties ten voordele van de werknemers
en het milieu, onafhankelijk van de kostprijs. Het geven van dotaties en sponsoring
vallen hier ook onder.
Het is voldoende om deze mail te beantwoorden met ja of nee.
Alvast Bedankt!
Iris Serdons

98

Auteursrechtelijke overeenkomst
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