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Nederlandstalige Samenvatting (Dutch Summary) 

 

 

 

 

Dit proefschrift beschrijft de resultaten van empirisch onderzoek naar de informerende rol van 

aandelentransacties door insiders. Onderzocht zijn zowel de mogelijke negatieve 

(opportunistische) kanten alsmede de positieve invloeden die deze transacties en hun publieke 

bekendmaking kunnen hebben op de aandelenmarkt. Insiders zijn gedefinieerd als de 

bestuurders en commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Insidertransacties zijn de 

transacties van deze personen in de aandelen van het bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn. 

Deze transacties zijn legaal, komen frequent voor en worden doorgaans binnen afzienbare tijd 

publiek bekend gemaakt. In de meeste landen is het handelen op basis van materiële 

voorkennis strafbaar. Niettemin hebben topmanagers over het algemeen betere inzichten in de 

lange termijn verwachtingen van hun bedrijf dan de gemiddelde belegger. Ook zijn deze 

insiders nauw betrokken bij de financiële verslaggeving en hebben zo invloed op de precisie 

van informatie die naar buiten wordt gebracht. Besluiten van insiders om aandelen in hun 

bedrijf (bij) te kopen zullen daarom relatief weinig voorkomen wanneer de vooruitzichten 

slecht zijn, terwijl besluiten om aandelen te verkopen relatief weinig zullen voorkomen 

wanneer de vooruitzichten optimistisch zijn. 

 Insiders spelen een belangrijke rol in wetenschappelijk vakgebieden als accountancy en 

financiële bedrijfseconomie. Door informatieasymmetrie en agencyconflicten tussen 

managers en aandeelhouders is de vraag naar externe verslaggeving en complementerende 

openbaarmakingen ontstaan. Vanwege hun informatiepositie binnen het bedrijf hebben 

managers de verantwoordelijkheid voor de financiële verslaggeving, waarbij aannames en 

voorspellingen over toekomstige economische gebeurtenissen moeten worden gemaakt. 

Echter, deze managers hebben vaak belangen die niet in lijn liggen met die van 

aandeelhouders. In theorie kan gedeeltelijke beloning in aandelen of opties zulke 

agencyproblemen verminderen. Wanneer managers een belang hebben in het bedrijf zullen zij 

eerder geneigd zijn om keuzes te maken die in het belang zijn van aandeelhouders. Binnen 

bepaalde beperkingen kan dit aandelenbezit vervolgens vergroot of geliquideerd worden door 

de managers. Dit proefschrift maakt gebruik van publiekelijk beschikbare informatie over 
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transacties van insiders om verschillende aspecten binnen het spanningsveld tussen 

insidertransacties en informatie in externe verslaggeving te onderzoeken. 

 Drie empirische onderzoeken worden gepresenteerd. In het eerste onderzoek wordt 

gekeken naar de signalen die optie uitoefeningen van topbestuurders in de V.S. geven over de 

toekomstige winstgevendheid van bedrijven en de kwaliteit van de huidige verslaggeving. 

Terwijl theorie en voorgaand onderzoek impliceren dat aandelenopties managers motiveren 

om in onzekere, maar waarschijnlijk winstgevende, projecten te investeren, kunnen opties ook 

negatieve prikkels creëren in termen van meer opportunistische financiële verslaggeving. 

Daarnaast kunnen opties het vermogen van managers zeer gevoelig maken voor 

koersschommelingen. In tegenstelling tot bestaande onderzoeken houdt het onderzoek in 

hoofdstuk 4 rekening met de verschillende prikkels die opties en aandelen kunnen creëren. 

Het onderzoek beargumenteert en toont aan dat de besluiten van insiders om hun posities te 

liquideren via opties meer (negatieve) informatie geven over toekomstige winstgevendheid 

van bedrijven dan reguliere verkopen van aandelenbezit. Daarnaast blijkt dat dit signaal 

sterker wordt naarmate het verschil tussen aandelenkoers en uitoefenprijs van de opties 

(“moneyness”) groter wordt. Liquidaties van aandelen door optie uitoefeningen zijn tevens 

gerelateerd aan opwaartse winststuring door bedrijven en een grotere kans op materiële 

verslaggevingfouten. Samengevat toont het onderzoek aan dat managers meer 

opportunistische keuzes maken wanneer zij beloond worden met opties in plaats van 

aandelen. Alhoewel het toekennen van opties in theorie voordelen met zich meebrengt zullen 

bedrijven maatregelen moeten nemen om de negatieve aspecten van opties niet de boventoon 

te laten voeren, door bijvoorbeeld te investeren in corporate governance en interne 

beheersingssystemen. 

 In het tweede onderzoek wordt gekeken naar de informatiewaarde van transacties van 

insiders op de Nederlandse markt. Dit onderzoek toont aan dat, vergelijkbaar met bestaande 

onderzoeken in andere landen, insiders in Nederland het juiste moment kiezen voor hun 

transacties door aandelen te kopen voor koersstijgingen en te verkopen voor koersdalingen. 

Terwijl bestaand onderzoek beargumenteert dat managers prikkels hebben om zowel 

persoonlijke transacties als transacties voor het bedrijf (terugkopen en uitgiften van aandelen) 

uit te voeren rond koersschommelingen, suggereren de resultaten van dit onderzoek dat 

Nederlandse managers alleen succesvol zijn in het timen van hun persoonlijke transacties. 

Daarnaast laat het onderzoek zien dat de voorspellende waarde van verkooptransacties door 

insiders eerder verklaard wordt door het verkeerd waarderen van publieke informatie door de 

markt, dan door specifieke niet-publieke informatie over de toekomst van het bedrijf. Aan de 
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andere kant blijken de aankooptransacties door insiders een reactie op zowel publieke als niet-

publieke informatie te zijn. Concluderend kan worden gesteld dat insider transacties zowel 

aan niet-publiekelijk (“inside”), als aan publiekelijk beschikbare informatie kunnen worden 

gerelateerd. Onverwijlde publieke melding van persoonlijke insider transacties, maar niet 

zozeer van bedrijfstransacties, kan daarom een belangrijke rol vervullen in de efficiëntie van 

de aandelenmarkt door signalen te geven over de fundamentele waarde van een bedrijf. 

 Het derde en laatste onderzoek laat zien dat, in de V.S., publieke meldingen van insider 

transacties (aankopen van aandelen) geassocieerd zijn met significante koersreacties. Dit 

impliceert zowel dat insidertransacties nieuwe informatie bevatten als dat de markt de 

publieke bekendmaking gebruikt om de waarde van een aandeel te herzien. De sterkte van de 

koersreactie hangt af van bedrijfs- en insiderkarakteristieken. Sterkere koersstijgingen na 

meldingen van aandelenaankopen door bestuursvoorzitters (CEOs) en financieel directeuren 

(CFOs) suggereren bijvoorbeeld dat transacties van deze insiders meer waardevolle 

informatie bevatten dan transacties van de overige insiders. Vervolgens toont het onderzoek 

aan dat koersstijgingen sterker zijn naarmate de potentiële ruis in de financiële verslaggeving 

groter is. Deze relatie wordt gevonden voor bedrijven die voorafgaand aan de transacties 

positief winstnieuws naar buiten brachten. Deze bevinding impliceert dat de markt gebruik 

maakt van publieke meldingen van insidertransacties om onderzekerheden over de kwaliteit 

van gerapporteerde winsten weg te nemen. Na het verkrijgen van de additionele informatie 

van het management corrigeert de markt voor de, in eerder onderzoek aangetoonde, te 

conservatieve reactie op de bekendmaking van kwartaal- of jaarcijfers. Additionele testen 

bevestigen deze conclusie door aan te tonen dat koersstijgingen na meldingen van 

insidertransacties positief gecorreleerd zijn met toekomstig winstnieuws, maar alleen voor 

bedrijven met meer potentiële ruis in de verslaggeving en met voorafgaand positief 

winstnieuws. Samengevat toont het onderzoek aan dat insidertransacties en de daarop 

volgende publieke bekendmaking een positief effect kunnen hebben op de manier waarop 

aandelenprijzen de toegevoegde waarde van accountinginformatie weergeven.  

 Een algemene bevinding van de onderzoeken is dat aandelenaankopen door insiders een 

positief signaal geven aan de markt. Door hun belang in het bedrijf te vergroten en hun 

vermogen op het spel te zetten kunnen managers hun toewijding aan het bedrijf en hun 

optimisme over de toekomst naar buiten brengen indien dat in andere vormen, zoals de 

externe verslaggeving of additionele vrijwillige openbaarmaking, niet mogelijk is. In 

hoofdstuk 4 wordt aangetoond dat aandelenaankopen door insiders gecorreleerd zijn met 

toekomstige gerapporteerde winsten. In hoofdstuk 5 wordt aangetoond dat aandelenaankopen 
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door insiders gecorreleerd zijn met korte en lange termijn schommelingen in aandelenkoersen. 

In hoofdstuk 6 wordt aangetoond dat publieke meldingen van insidertransacties nuttig kunnen 

zijn voor de efficiënte verwerking van publiek beschikbare informatie in financiële verslagen. 

Gecombineerd impliceren deze bevindingen dat insider transacties, vooral aandelenaankopen, 

een belangrijke bron van additionele informatie kunnen zijn voor de voorspellings- en 

waarderingscomponenten in een jaarrekening analyse (“financial statement analysis”). 

 De bevindingen in dit proefschrift hebben implicaties voor toezichthouders die belang 

hebben bij enerzijds het inperken van opportunistisch gedrag en oneerlijke verrijking door 

bedrijven en managers, en anderzijds de onverwijlde publicatie van informatie over insider 

transacties. Verder is het onderzoek relevant voor beloningscommissies die de keuze hebben 

om aandelen of opties toe te kennen aan werknemers, insiders die belang hebben bij een 

correcte waardering van het bedrijf op de markt, investeerders die informatieverstrekkingen 

nodig hebben om juiste beslissingen te kunnen nemen en als laatste voor toekomstig 

wetenschappelijk onderzoek in de vakgebieden accountancy en financiële bedrijfseconomie. 

 Bij de conclusies in dit proefschrift moeten enkele kanttekeningen worden geplaatst. In 

empirisch onderzoek worden de getrokken conclusies beïnvloed door de gekozen modellen, 

methoden, en maatstaven. Conclusies over winststuring en verslaggevingruis zijn 

bijvoorbeeld gebaseerd op modellen die op een vereenvoudigde manier zeer complexe 

processen binnen de financiële verslaggeving trachten weer te geven. Deze modellen zijn de 

standaard in het vakgebied, maar onderhevig aan kritiek. Het onderzoek wordt daarom 

aangevuld met alternatieve testen en modellen om deze kritiek, op zijn minst ten dele, te 

weerleggen. Daarnaast hangt de kracht van het corrigeren voor gecorreleerde factoren af van 

de juistheid van het gebruik van lineaire regressiemodellen. Tot slot moet worden genoemd 

dat de analyses gebaseerd zijn op transacties die gerapporteerd zijn aan de beurswaakhond (de 

Amerikaanse SEC en de Nederlandse AFM). Als insiders opportunistisch handelen zullen zij 

dit doen langs wegen die niet publiek zichtbaar zijn. Dit kan ertoe leiden dat de meest 

informatieve transacties van insiders niet gebruikt worden in de analyses. Echter, 

opportunistische insidertransacties in fraudegevallen zoals Enron zijn wel degelijk 

gerapporteerd aan de beurswaakhond en dus beschikbaar in de databases die gebruikt zijn 

voor het onderzoek. 


