
Geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst 

De Koninklijke Industrieele Groote Club vormde op 5 januari het decor voor de Nieuwjaarsreceptie 
van de KAE. Ruim vijftig leden, genodigden en partners kwamen luisteren naar de Nieuwjaarslezing 
van Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effecten Bezitters, gevolgd door een borrel. 

Gastspreker was de heer Paul Koster, zijn lezing had als titel: De aandeelhouder in de verdrukking 
door zwakke governance en politiek onbegrip. 

 

 

Paul Koster legde eerst kort uit waartoe de Vereniging van Effecten Bezitters (VEB) in het leven is 
geroepen: ‘Wij willen uw misery voorkomen’, anders gezegd: ‘Hoe misleiding van investeerders en 
beleggers te voorkomen’. 
Misleiding kan plaatsvinden door je bij een beursgang als bedrijf te laten aanprijzen door 
wereldnamen als Henry Kissinger en door wereldbedrijven als Pfizer, - naar later bleek - zonder 
feitelijke, inhoudelijke bemoeienis van deze groten. Een andere vorm, en wellicht niet geheel 
bewust, is het produceren van een informatiebrochure van 700 pagina’s en een risicoparagraaf van 
70 pagina’s waarin slechts algemene risico’s van de sector werden beschreven, zonder dat deze grote 
bank aangaf wat zijn specifieke beleid op zijn specifieke risico’s inhield. 

Beleggers zijn net mensen: zij hebben de neiging om gecompliceerde zaken veel te eenvoudig voor te 
stellen. 

‘Vertrouwen’ is volgens Paul Koster het sleutelwoord voor beleggers. Heel bijzonder dat vertrouwen 
niet altijd beïnvloed wordt door ernstige faux pas van bedrijven: Barclays Bank ontving weliswaar het 
grootste aantal boetes van financiële toezichthouders, maar beleggers bleven in de bank geloven. 
Ook het feit dat van de 2.500 beleggingsadviesbedrijven er gedurende een lange periode slechts 
twee beter presteerden dan de markt, leidde niet tot het ineenstorten van de andere 
2.498.Daarnaast  benadrukte hij de geweldige onderschatting van de kosten van beleggen door 
beleggers. 



‘Vertrouwen’ moet bestaan in  - de eigen financiële situatie, vooral op langere termijn; 
                                                         - de adviseur; 
                                                         - de onderneming; 
                                                         - de markt. 

Bij het vertrouwen in de onderneming is niet langer winstgevendheid het enig zaligmakende 
criterium. De kwaliteit van het management en de vraag of je in dialoog bent met je markt, worden 
steeds belangrijker. Samengevat gaat het steeds meer om E S G, Environment, Social en Governance. 

Paul Koster vlocht vele anekdotes en kwinkslagen in  zijn verhaal, en was interactief met zijn zeer 
geïnteresseerde toehoorders. 

Het dankwoord van  KAE voorzitter Erik Dirksen kon dan ook niet anders dan met een luid applaus 
ondersteund worden. 

Een zeer geanimeerde borrel sloot deze Nieuwjaarsbijeenkomst af. 
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