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Hoofdstuk 1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling van het onderzoek

Een belangrijke vraag in het vennootschapsrecht is de vraag wie bij beurs-
genoteerde vennootschappen de uitkomst van een vijandige overnamepoging
bepaalt. Het raakt aan een klassiek probleem van corporate governance bij
beursvennootschappen, dat voortvloeit uit de scheiding tussen ownership and
control. Deze scheiding is in 1932 voor het eerst benoemd in het beroemde
boek The Modern Corporation & Private Property van de Amerikaanse
hoogleraren Berle en Means en vormt een belangrijk inzicht voor het denken
over de beursvennootschap.1 Kort gezegd komt het erop neer dat in grote
beursvennootschappen met een wijdverspreid aandelenkapitaal de leiding van
de vennootschap een grote mate van autonomie heeft omdat de aandeelhouders
het bestuur niet effectief kunnen controleren.2 Deze scheiding tussen ownership
and control benadrukt de spanning die bestaat tussen de noodzakelijke
discretionaire bevoegdheid en beleidsvrijheid van de vennootschapsleiding,
door de aandeelhouders aangewezen om de vennootschap te leiden, en de
bevoegdheden van diezelfde aandeelhouders.3 Enerzijds dient de leiding
voldoende ruimte te hebben om zelfstandig te kunnen bepalen hoe de vennoot-
schap het beste kan worden bestuurd, anderzijds dient deze bevoegdheid niet
onbeperkt te zijn. De vennootschapsleiding dient wel effectief te worden
gecontroleerd. Op een goede wijze omgaan met deze spanning is een van de

1. Berle & Means (1932).
2. Dit komt onder andere door de free rider en collective action problematiek. Kort gezegd

loont het voor individuele aandeelhouders niet de moeite al te veel tijd en geld te steken in
het controleren van de vennootschapsleiding. Als een aandeelhouder dat al doet, profiteren
alle aandeelhouders daarvan mee. Doordat aandeelhouders in moderne beursvennootschap-
pen zo wijdverspreid zijn, is het bovendien moeilijk voor ze om effectief samen te werken en
collectief in actie te komen. Zie hierover o.a. Choper, Coffee & Gilson (2004), p. 553-662.

3. Een Nederlandse beursvennootschap wordt doorgaans geleid door een bestuur en een raad
van commissarissen, benoemd door de aandeelhoudersvergadering. In de VS is bestuur en
toezicht verenigd in een one-tier board. Zie hierover verder § 2.2.1. Ik gebruik hier de
termen board of directors, board en director als ik specifiek de Amerikaanse situatie
aanduid. Met de termen vennootschapsleiding en bestuur doel ik op het bestuur, onder
toezicht van de raad van commissarissen (indien aanwezig) in een Nederlandse vennoot-
schap en de board of directors in een Amerikaanse vennootschap.
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grootste uitdagingen van de regulering van beursvennootschappen.4 Het span-
ningsveld komt sterk naar voren in vijandige overnamesituaties, waarbij een derde
een openbaar bod doet op de aandelen in een beursvennootschap. Mag de
vennootschapsleiding van die doelvennootschap zich in die situaties tegen het
bod verzetten? Moet de vennootschapsleiding een bepaalde rol worden toebedeeld
of dient de uitkomst volledig te worden bepaald door de aandeelhouders, aan wie
het bod is gericht?5 Met andere woorden, moet de vennootschapsleiding passief
zijn of dient zij een actieve rol te krijgen? Deze vragen worden in verschillende
landen verschillend beantwoord. Er kunnen grofweg twee basismodellen worden
onderscheiden.6 Het eerste legt de besluitvorming over de uitkomst van een
vijandige overname volledig in handen van de aandeelhouders van de doel-
vennootschap, en zet de leiding van de vennootschap buiten spel. De vennoot-
schapsleiding dient passief te blijven en zich in principe te onthouden van
handelingen die het bod kunnen frustreren. In het tweede model heeft de vennoot-
schapsleiding wel een actieve rol. Een actieve rol houdt in dat de vennootschaps-
leiding de mogelijkheid krijgt om beschermingsmaatregelen te nemen. Dit gaat
doorgaans niet volledig ten koste van de rol van aandeelhouders, maar de
vennootschapsleiding krijgt naast aandeelhouders de mogelijkheid de uitkomst
van een bod te beïnvloeden. Doordat de vennootschapsleiding beschermingsmaat-
regelen kan nemen, wordt de bieder gedwongen met de vennootschapsleiding te
onderhandelen. De vennootschapsleiding fungeert als een soort gatekeeper. Als zij
zich in het bod kan vinden, wordt het aan aandeelhouders voorgelegd. In de
praktijk komt het erop neer dat aandeelhouders de uitkomst niet kunnen bepalen als
de vennootschapsleiding het bod niet ondersteunt. Het bod zal dus zowel door
vennootschapsleiding als door aandeelhouders moetenworden geaccepteerd. Deze
twee modellen zijn op een fundamentele manier verschillend. Zij bieden beide een
ander perspectief op de rol van de vennootschapsleiding, dat ook kan doorwerken
buiten vijandige overnamesituaties. Het is een in het vennootschapsrecht algemeen
aanvaard principe dat de vennootschapsleiding bij het besturen van beursvennoot-
schappen een centrale rol speelt en daarvoor de ruimte dient te krijgen.7 In het
eerste model wordt voor overnamebiedingen een specifieke regel geïntroduceerd,
waarbij een uitzonderingwordt gemaakt opdit principe ende vennootschapsleiding

4. Zie ook Pitlo/Raaijmakers (2006), p. 300. Het probleem en dus ook de oplossing is voor
beursvennootschappen anders dan voor vennootschappen met een besloten karakter. Deze
laat ik hier buiten beschouwing.

5. Zie bijvoorbeeld The Anatomy of Corporate Law (2004), p. 163 en, minder uitgesproken,
The Anatomy of Corporate Law (2009), p. 233, waar wordt gesproken over de verdeling van
decision rights tussen de aandeelhouders en de leiding van de doelvennootschap en Choper,
Coffee & Gilson (2004), p. 964.

6. Zie The Anatomy of Corporate Law (2004), p. 164-170. Zie ook The Anatomy of Corporate
Law (2009), p. 233-245.

7. Zie The Anatomy of Corporate Law (2009), p. 12-14. Zie ook o.a. Monitoring Commissie
Corporate Governance (2007), p. 7.

HOOFDSTUK 1
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voor een belangrijk deel buitenspel wordt gezet. In het tweede model behoudt de
vennootschapsleiding ook bij overnamebiedingen haar centrale rol. Er wordt geen
specifieke regel geïntroduceerd, en de handelwijze van de vennootschapsleiding
wordt in principe op dezelfde wijze getoetst als in alle andere situaties.8 De keuze
tussen deze twee modellen is mijns inziens een fundamentele.

In de VS heeft men duidelijk gekozen voor het tweede model. In 1985 heeft het
Delaware Supreme Court een passieve houding van de board expliciet afgewezen
en bepaald dat de vennootschapsleiding beschermingsmaatregelen mag nemen
tegen een vijandige overname. In dat jaar heeft het Delaware Supreme Court in
een viertal uitspraken het raamwerk vastgesteld waarbinnen rechters het bestuur-
lijk handelen in vijandige overnamesituaties dienen te beoordelen. Dit raamwerk
is niet onomstreden. Over de (on)wenselijkheid van een passieve board en de
juiste normering van bestuurlijk handelen woedt in de Amerikaanse rechts-
literatuur al ruim 30 jaar een debat. Het Delaware Supreme Court heeft zich
met zijn uitspraken uitdrukkelijk in dit debat gemengd en bepaald dat passiviteit
niet past in het Amerikaanse vennootschapsrecht.9 De discussie is hiermee niet
geëindigd en duurt tot op de dag van vandaag voort.10

In Europa is met de vaststelling van de 13e EG-Richtlijn betreffende het
openbaar bod (hierna: de Richtlijn) in principe gekozen voor het eerste
model.11 De hoofdregel uit de Richtlijn (art. 9 Richtlijn) bepaalt dat de
vennootschapsleiding geen beschermingsmaatregelen mag nemen, tenzij dit
specifiek door de aandeelhoudersvergadering is goedgekeurd. Dit staat bekend
als de passiviteitsregel.12 Het doel van de Richtlijn is de regulering van
overnames binnen de EU te harmoniseren en zoveel mogelijk een level playing
field voor overnames te creëren. De Richtlijn kent een roerige geschiedenis en
is zeer moeizaam tot stand gekomen. De definitieve tekst werd uiteindelijk pas

8. Hierbij komt men bij een ander beginsel van vennootschapsrecht, dat de rechter bij de
toetsing van bestuurshandelen niet op de stoel van het bestuur mag plaatsnemen. Zie
Timmerman (2009a), p. 11-12, die dit een beginsel in opkomst noemt.

9. Zie § 3.4.
10. Zie § 3.5 en de daar aangehaalde literatuur. Zie Kanda (2004), p. 68: ‘.. there is so much

debate among commentators that opinions are quite divided among reasonable people.’ En
‘… normative arguments in academic literature about what measures should be legally
permitted or prohibited as takeover defenses, and to what degree, are hopelessly split in the
United States, and no one can even discern the dominant view.’ Zie uitgebreid Hoofdstuk 9
voor een analyse van de verschillende argumenten.

11. Richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004
betreffende het openbaar overnamebod, PbEU 2004, L 142/12.

12. Deze is geënt op de regel uit het Verenigd Koninkrijk, waar men ook voor het eerste model
heeft gekozen. Zie Rule 21 van de City Code on Takeovers and Mergers. Deze regel wordt
ook wel de rule of passivity, neutrality rule of de no frustration rule genoemd. Ik gebruik de
term passiviteitsregel.

INLEIDING
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na ruim 15 jaar onderhandelen op 21 april 2004 vastgesteld.13 Een belangrijke
oorzaak van deze moeizame totstandkoming is het feit dat de Richtlijn al sinds
het eerste voorstel uit 1989 is gemodelleerd naar het systeem in het Verenigd
Koninkrijk, met als uitgangspunt de passiviteitsregel.14 De Richtlijn heeft in
Europa vanaf het begin af aan veel verzet opgeroepen. Het vraagstuk rondom
de juiste rol van de vennootschapsleiding, in combinatie met de mogelijke
doorbraak van andere beschermingsconstructies, hield de lidstaten zodanig
verdeeld dat overeenstemming over de Richtlijn jarenlang uitbleef. Uiteindelijk
is een compromis bereikt. De passiviteitsregel bleef de hoofdregel, maar werd
optioneel.15 Lidstaten konden hierdoor zelf kiezen of zij bij de implementatie
van de Richtlijn de toepassing van de passiviteitsregel wel of niet verplicht
zouden voorschrijven. De optionele regeling is complex. Als lidstaten de
passiviteitsregel niet verplicht voorschrijven, moeten individuele vennootschap-
pen wel de mogelijkheid krijgen deze alsnog vrijwillig toe te passen. Het
gevolg is dus dat uiteindelijk zowel lidstaten als individuele vennootschappen
moeten bepalen voor welke benadering zij kiezen. Ook de Nederlandse
wetgever heeft zich hierover uit moeten spreken. Uiteindelijk is de implemen-
tatiewetgeving in Nederland op 28 oktober 2007 van kracht geworden.16

Nederland heeft ervoor gekozen de passiviteitsregel niet dwingend voor te
schrijven en vast te houden aan het uitgangspunt dat de vennootschapsleiding
de uitkomst van een vijandige overname mag beïnvloeden door het nemen van
beschermingsmaatregelen.17 In datzelfde jaar greep de Hoge Raad de overname-
strijd rondom ABN AMRO aan om in zijn overwegingen de passiviteitsregel

13. Zie over deze geschiedenis o.a. Winter (2008), Forstinger (2002), p. 96-118 en § 2.5.
14. Zie art. 9 Richtlijn. Andere belangrijke regels zijn de doorbraakregeling uit art. 11 Richtlijn

en de verplicht bod regeling uit art. 5 Richtlijn. Zie over de geschiedenis van de Richtlijn en
de implementatie daarvan in Nederland § 2.5. Zie voor de implementatie van de verplicht
bod regeling § 5.3.4.

15. Zie art. 12 Richtlijn. Ook de doorbraakregeling uit art. 11 Richtlijn werd optioneel. Zie
hierover § 2.5.

16. De Richtlijn is geïmplementeerd door de Wet van 24 mei 2007 tot uitvoering van richtlijn nr.
2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april
2004 betreffende het openbaar overnamebod (Stbl. 2007, 202). Bij Besluit van 16 oktober
2007 is bepaald dat deze wet op 28 oktober 2007 in werking treedt (Stbl. 2007, 390). De
Richtlijn werd op 21 april 2004 vastgesteld en diende op grond van art. 21 lid 1 Richtlijn
voor 20 mei 2006 te zijn geïmplementeerd.

17. Preciezer gezegd, in Nederland is bij de implementatie van de Richtlijn ervoor gekozen
gebruik te maken van de door artikel 12 Richtlijn geboden mogelijkheid om artikel 9
Richtlijn (de passiviteitsregel) niet verplicht te stellen voor Nederlandse vennootschappen.
Een vennootschap kan deze wel vrijwillig toepassen. Zie art.2:359b lid 1 sub a BW. In het
oorspronkelijk wetsvoorstel werd er wel een soort doorbraakregel geïntroduceerd, gebaseerd
op artikel 11 lid 4 Richtlijn. In het uiteindelijke wetsvoorstel is ook deze doorbraakregel
optioneel geworden. Zie over de implementatie van de Richtlijn § 2.5.
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expliciet af te wijzen.18 Tot nu toe heeft bij mijn weten ook geen enkele
individuele vennootschap ervoor gekozen de passiviteitsregel vrijwillig toe te
passen. In Nederland heeft men dus duidelijk voor het tweede model gekozen.
Consequentie hiervan is dat in Nederland de normering van bestuurlijk
handelen in vijandige overnamesituaties uiteindelijk wordt overgelaten aan
rechters. De bestaande jurisprudentie van de Ondernemingskamer en de Hoge
Raad, waarin op basis van open normen bepaalde gedragsnormen zijn ont-
wikkeld, blijft dus ook na de implementatie van de Richtlijn relevant.19 De
situatie is daarmee zeer vergelijkbaar met die in de VS. Bij de implementatie
van de Richtlijn in Nederland is echter verrassend weinig gediscussieerd over
deze principiële vraag wat in vijandige overnamesituaties de juiste rol van de
vennootschapsleiding is.20 Aan de afwijzing van de passiviteitsregel is nauwe-
lijks aandacht besteed; er is redelijk geruisloos voor het tweede model gekozen.
Het uitgangspunt dat beschermingsmaatregelen in Nederland in principe zijn
toegestaan heeft in feite niet ter discussie gestaan. Dit is opmerkelijk, mede
gezien het feit dat 18 van de 25 lidstaten van de EU voor het eerste model
kiezen en de passiviteitsregel wel toepassen.21 Kennelijk zijn er goede
argumenten voor de passiviteitsregel. Daar komt bij dat het in Nederland minst
genomen onduidelijk is hoe het gebruik van beschermingsmaatregelen moet
worden getoetst. Om te beginnen zijn er weinig vijandige overnames en is
hierover dus ook relatief weinig jurisprudentie. De laatste jaren is een aantal
voor dit onderwerp relevante uitspraken gedaan. Deze jurisprudentie is echter
niet altijd consistent en moeilijk te interpreteren. Bovendien zijn het meestal
zaken die zien op aandeelhoudersactivisme en niet op vijandige overnamebie-
dingen. Mede hierdoor is het voor de betrokken partijen en hun adviseurs lastig
in te schatten waar de grenzen liggen van wat op dit vlak wel en niet is
toegestaan. Deze onzekerheid is voor niemand goed. Het gaat om belangrijke
kwesties. Het gaat onder meer over de verhouding tussen vennootschapsleiding
en aandeelhouders en raakt aan de vraag hoe groot de bestuursautonomie in
Nederlandse beursvennootschappen is. Deze thema’s zijn van groot belang voor
de wijze waarop deze vennootschappen worden bestuurd en daarmee voor de
aantrekkelijkheid van Nederland als vestigings- en investeringsland.

Het lijkt erop dat in Nederland op dit gebied, met name de laatste jaren, veel
naar de VS wordt gekeken. Nederland wijst net als de VS de passiviteitsregel af

18. Zie HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434, m.nt. Maeijer, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme
(HR ABN AMRO), rov. 4.6.

19. Zie § 2.4.
20. Bij de implementatie van de Richtlijn is de afwijzing van de doorbraakregel breed bepleit en

bediscussieerd, vooral omdat de wetgever in eerste instantie een verdergaande vorm daarvan
wilde invoeren. Ook het verplichte bod heeft de nodige aandacht gekregen.

21. Zie Europese Commissie (2007), p. 6.
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en ook in de jurisprudentie zijn duidelijk Amerikaanse invloeden aan te
wijzen.22 Het heeft er alle schijn van dat zowel de wetgever als rechters
nadrukkelijk door de Amerikaanse praktijk worden beïnvloed. Zo is een
belangrijk argument voor de keuze voor een actieve rol van de vennootschaps-
leiding en de afwijzing van de passiviteitsregel het level playing field argument.
Zowel in de discussies over de Richtlijn zelf, als in de discussies over de
implementatie daarvan, heeft dit argument een grote rol gespeeld.23 Kort
gezegd zou onverkorte invoering van de passiviteitsregel de Nederlandse
concurrentiepositie schaden en mogelijk zelfs leiden tot de uitverkoop van
Nederlandse bedrijven aan buitenlandse partijen. Voor de level playing field
binnen de Europese Unie wordt dan vooral gewezen op structurele ongelijk-
heden tussen de verschillende landen, zoals de verschillen in de aanwezigheid
van piramidestructuren, de dominantie van grootaandeelhouders of het gebruik
van aandelen met meervoudig stemrecht. Voor wat betreft de level playing field
met de VS wordt vooral aangevoerd dat de board of directors van Amerikaanse
vennootschappen ruime mogelijkheden heeft om beschermingsmaatregelen te
nemen en daarmee overnames af te weren. Het zou tot ongelijkheid leiden als
het bestuur van Nederlandse vennootschappen deze bevoegdheid niet meer zou
hebben. Nederlandse vennootschappen zouden zich niet meer kunnen beschermen
tegen hun Amerikaanse concurrenten, die zich wel kunnen beschermen. Kortom,
het zou resulteren in een ongelijk speelveld, met nadelige gevolgen voor de
Nederlandse economie. Mede op grond van dit soort argumenten is de passivi-
teitsregel in de Richtlijn optioneel geworden en is bij de implementatie in

22. Zie bijvoorbeeld HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003, 110, m.nt.
Blanco Fernandez (RNA/Westfield), waar een norm wordt geformuleerd die vergelijkbaar is
met de norm uit de Unocal-uitspraak van het Delaware Supreme Court (zie over de RNA-
uitspraak hierna § 2.4 onder A en uitgebreid Hoofdstuk 10, en over de Unocal-uitspraak
§ 3.4.3 onder B) en OK 3 mei 2007, JOR 2007/143, m.nt. Nieuwe Weme (OK ABN AMRO I),
waar de OK een norm formuleert die lijkt op de norm uit de Revlon-uitspraak van het Delaware
Supreme Court (zie over ABN AMRO hierna § 2.4 onder C en over Revlon § 3.4.3 onder C).
Ook een Gucci beschikking van de OK vertoonde al gelijkenissen met de Unocal-uitspraak van
het Delaware Supreme Court, met name bij de beoordeling van de transactie met PPR. Zie OK
27 mei 1999, NJ 1999, 487 JOR 1999/121 m.nt. Prinsen (Gucci). Zie ook § 4.1 en Van
Ginneken (2006a) en Van Ginneken (2007a), p. 328-331.

23. Zie o.a. High Level Group of Company Law Experts (2002a), p. 39-42, Forstinger (2002),
p. 115-118, Winter (2003a), p. 69, Van Ginneken (2005), p. 122, Winter (2007), p. 123-124,
Winter (2008), p. 119, Raaijmakers & Van der Schee (2008), p. 1130-1131 en Asser/Maeijer/
Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 800 en 823. Dit blijkt ook uit de uitgebreide
discussies over de Richtlijn in het Europese Parlement, onder meer naar aanleiding van het
rapport van de Duitse Europarlementariër Lehne en de door het Europese Parlement
voorgestelde amendementen op het tweede voorstel voor een Overnamerichtlijn. Zie voor
een voorzichtige formele verwijzing naar dit argument Kamerstukken II 2005/2006, 30419,
nr. 3, p. 16 en 19.
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Nederland de passiviteitsregel niet verplicht voorgeschreven. De vraag is of
deze argumentatie juist is. Is het terecht dat de passiviteitsregel op grond van het
level playing field argument met de VS is afgewezen? Dit argument is naar mijn
gevoel in Nederland niet grondig uitgediept.24

Daarnaast moeten wij ons realiseren dat het level playing field argument maar
één van de argumenten is in de discussie over de wenselijkheid van een actieve
of passieve vennootschapsleiding. Uit de discussie in de VS, waarin het level
playing field argument geen enkele rol speelt, blijkt dat er nog vele andere
argumenten zijn voor de afwijzing van de passiviteitsregel. Tegelijkertijd zijn er
in de VS goed beargumenteerde pleidooien gehouden tegen een rol van de
vennootschapsleiding en juist voor de passiviteitsregel. Deze argumenten voor
en tegen de passiviteitsregel zijn in Nederland nooit aan de orde geweest. Men
is er van oudsher min of meer van uitgegaan dat bescherming was toegestaan.
Dit berustte impliciet op gedachten over de noodzaak van een zekere autonomie
voor het bestuur, en de notie van het vennootschappelijk belang, waarbij de
vennootschapsleiding meerdere belangen in acht moet nemen dan alleen het
aandeelhoudersbelang.25 Zeker in vergelijking met de VS, is de onderbouwing
van het Nederlandse standpunt vrij mager. Het is in dat kader interessant om de
uitgebreide discussie in de VS te bekijken en te bezien of deze argumenten ook
in Nederland hun waarde hebben en de gekozen standpunten ondersteunen.

Ten slotte vertonen, zoals al aangegeven, ook de door rechters vastgestelde
gedragsnormen een gelijkenis. De door de Nederlandse rechters gehanteerde
overwegingen lijken vaak duidelijk geïnspireerd door de overwegingen van hun
Amerikaanse collega’s. De Nederlandse jurisprudentie op dit terrein is echter
moeilijk te doorgronden en er staan nog vele vragen open. In de VS is een en
ander al veel meer uitgekristalliseerd, zowel inzake de toepassing als inzake de
invulling van de norm. Naast een grote hoeveelheid jurisprudentie wordt
voortdurend en op grote schaal over dit onderwerp geschreven, met als resultaat
een haast oneindige hoeveelheid artikelen en opinies. Dit debat in de rechts-
literatuur was en is van grote invloed op de rechtspraak. De grote hoeveelheid
jurisprudentie is wel zeer casuïstisch en soms lastig te doorgronden. Dit blijkt
ook uit de vele publicaties van rechters en de meningsverschillen tussen het

24. Zie Winter (2007). Voor de goede orde benadruk ik hier dat ik hier niet inga op de vraag of
er binnen Europa sprake is van een level playing field.

25. Zie de klassieke arresten over bestuursautonomie het Forumbank-arrest HR 21 januari 1955,
NJ 1959, 43 (Forumbank). Zie hierover Raaijmakers (2006a). Zie over het vennootschap-
pelijk belang het Doetinchemse IJzergieterij-arrest HR 1 april 1949, NJ 1949, 465 m.nt.
Ph.A.N.H. (Doetinchemse IJzergieterij). Zie over de bestuursautonomie en het vennoot-
schappelijk belang hierna nog § 8.2.3.
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Delaware Chancery Court en het Delaware Supreme Court.26 Desondanks is
men in de VS op dit punt verder. In vergelijking met de VS hebben wij op dit
terrein in Nederland relatief weinig jurisprudentie. Dit is een van de redenen
waarom hier in Nederland nog zoveel onduidelijkheid bestaat over de toepas-
sing en invulling van de normen. Juist bij gebrek aan rechterlijke uitspraken,
kan een onderbouwing in de literatuur van belang zijn.

Uit het voorgaande blijkt dat het om verschillende redenen de moeite waard is
om het Amerikaanse systeem grondig te bekijken. Daarbij richt ik mij op de
beantwoording van de volgende drie onderzoeksvragen:

1) Is de keuze om de vennootschapsleiding bij vijandige overnames een
actieve rol te geven en de passiviteitsregel af te wijzen gerechtvaardigd
op grond van het level playing field argument met de VS?27

2) Is de keuze om de vennootschapsleiding bij vijandige overnames een actieve
rol te geven en de passiviteitsregel af te wijzen gerechtvaardigd op grond van
andere argumenten die in de discussie in de VS naar voren zijn gekomen?28

3) Als de vennootschapsleiding inderdaad een actieve rol wordt gegeven en de
passiviteitsregel wordt afgewezen, dient te worden bepaald tot hoever de
vennootschapsleiding dan mag gaan. Hoe moet het handelen van de vennoot-
schapsleiding dan worden genormeerd en kan de Amerikaanse discussie en
jurisprudentie helpen bij de toepassing en invulling van deze normering?29

Teneinde deze vragen te kunnen beantwoorden, kan niet worden volstaan met de
bestudering van de normering van bestuurlijk handelen in beide landen. Het
gevaar bij rechtsvergelijking, zeker bij dit onderwerp, is dat slechts naar een
bepaald aspect wordt gekeken en op basis daarvan conclusies worden getrokken.
Vijandige overnames zijn onderworpen aan een groot aantal regels, van zowel
vennootschaps- als effectenrechtelijke aard. Het gaat hierbij om zaken als de
klassieke (vennootschapsrechtelijke) corporate governance regels over de
bevoegdheidsverdeling tussen algemene vergadering van aandeelhouders (ava)

26. Het Delaware Supreme Court heeft het Delaware Chancery Court in een aantal belangrijke
(overname)uitspraken heeft teruggefloten. Zie hierover Gilson (2001b), p. 497-501 en
Gilson (1997), p. 918-920. Dit verschijnsel doet zich ook in Nederland voor, waarbij de
Hoge Raad het in een aantal belangrijke zaken niet geheel eens is met de OK. Zie in 2003 al
Timmerman (2003a), p. 555-556. Inmiddels kan nog worden gewezen op de uitspraken in
DSM, ABN AMRO en ASMI.

27. Deze vraag beantwoord ik in Hoofdstuk 8. Voor de goede orde wijs ik erop dat ik met een
actieve rol van de vennootschapsleiding bedoel dat deze eenzijdig, zonder aandeelhouders-
goedkeuring, beschermingsmaatregelen mag nemen. Met de passiviteitsregel doel ik op de
regel uit art. 9 Richtlijn.

28. Deze vraag beantwoord ik in Hoofdstuk 9.
29. Deze vraag beantwoord ik in Hoofdstuk 10.
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en vennootschapsleiding, de verschillende soorten beschermingsmaatregelen en
de wijze waarop deze mogen worden gebruikt, de (effectenrechtelijke) regels die
door de bieder in acht moeten worden genomen, en de wijze waarop een
succesvolle bieder de overgebleven minderheidsaandeelhouders kan uitstoten.
Ik ga dan ook uitgebreid op deze gebieden in.30 Bij deze analyse komt een aantal
verschillen tussen beide rechtssystemen naar voren. Deze verschillen dienen bij
de beantwoording van de geformuleerde onderzoeksvragen in acht te worden
genomen.

1.2 Onderzoeksopzet

Het voorgaande brengt mij tot de volgende onderzoeksopzet.

Deel I – Bescherming tegen vijandige overnames
In Deel I beschrijf ik de wijze waarop in Nederland respectievelijk de VS kan
worden beschermd tegen vijandige overnames. Hierin geef ik voor beide landen
een kort overzicht van de wijze waarop beursvennootschappen zijn gereguleerd,
een korte geschiedenis van bescherming en een overzicht van de verschillende
beschermingsmaatregelen die zich in de praktijk voordoen. In beide hoofd-
stukken besteed ik vervolgens aandacht aan de rechterlijke normering van
bestuurlijk handelen in vijandige overnamesituaties. In Hoofdstuk 2 ga ik
daarnaast nog in op de geschiedenis van de Richtlijn en de Nederlandse
implementatie daarvan. Het slot van het eerste deel wordt gevormd door een
tussenconclusie in Hoofdstuk 4. Hierin signaleer ik kort een aantal overeen-
komsten en verschillen tussen beide rechtssystemen, zoals deze voortvloeien uit
de beschrijvingen in Hoofdstuk 2 en 3. Daarbij kom ik tot de conclusie dat een
drietal relevante verschillen tussen beide rechtssystemen nadere bestudering
behoeven, teneinde de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.

Deel II – Enige relevante verschillen tussen beide rechtssystemen nader bekeken
In Deel II ga ik op deze relevante verschillen in. Het gaat ten eerste om de regels
voor de bieder. De vraag is welke inhoudelijke en procedurele regels op een
vijandige bieder van toepassing zijn. In Hoofdstuk 5 beschrijf ik de regels die van
toepassing zijn op het verwerven van aandelen, zowel onderhands als door middel
van een openbaar bod. Hieruit blijkt dat er een fundamenteel verschil bestaat
tussen beide systemen. In Nederland bestaat sinds de implementatie van de
Richtlijn het verplicht bod, dat moet worden uitgebracht bij de verwerving
van 30% of meer van de aandelen. In de VS kent men een dergelijke regeling niet.

Een tweede relevant verschil vloeit voort uit wat ik de tweede fase noem.
Zelfs bij een succesvol openbaar bod blijkt in de praktijk dat een deel van de

30. Zie Deel I (Hoofdstukken 2 en 3) en Deel II (Hoofdstukken 5, 6 en 7).
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aandeelhouders van de doelvennootschap hun aandelen niet aanmelden. Er
blijft dus altijd een minderheid van de aandeelhouders over. Om allerlei redenen
zal de overnemer ook de aandelen van deze overblijvende minderheid in bezit
willen krijgen. In de praktijk bestaan er verschillende manieren waarop de
overblijvende minderheid kan worden uitgestoten. Hierbij is van belang hoe
deze minderheidsaandeelhouders worden beschermd. Ook op dit terrein, de
wijze van uitstoting en de bescherming van de overblijvende minderheid,
bestaan er verschillen tussen Nederland en de VS. Zo komt in Nederland de
in de VS veel gebruikte cash-out merger niet voor. Deze verschillen komen aan
de orde in Hoofdstuk 6.

Een derde relevant verschil vloeit voort uit de wijze waarop aandeelhouders
in de praktijk kunnen deelnemen aan de besluitvorming in de ava. Het gaat
specifiek om de aanwezigheid van een efficiënt systeem van proxy voting
(stemmen bij volmacht), hier in Nederland ook wel aangeduid als stemmen op
afstand.31 De Amerikaanse rechters benadrukken bij de beoordeling van
beschermingsmaatregelen het belang van het feit dat er nog een mogelijkheid
is om via een proxy contest de board te vervangen. Proxy solicitation, het
verwerven van volmachten, is in de VS als het ware een alternatief voor een
openbaar bod of kan een openbaar bod ondersteunen. Door voldoende
volmachten te verwerven om de board te kunnen vervangen, kan de controle
over de doelvennootschap ook langs deze weg worden overgenomen. Het gaat
dan om een overname door het verwerven van stemvolmachten in plaats van
door het verwerven van de aandelen zelf. In de VS bestaat er voor deze proxy
solicitation een uitgebreid juridisch en praktisch raamwerk, dat in wezen al
sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw bestaat. Dit speelt in de praktijk bij de
corporate governance van beursvennootschappen een grote rol. Een vergelijk-
baar systeem bestaat in Nederland niet. Dit komt uitgebreid naar voren in
Hoofdstuk 7.

Deel III – De rol van de vennootschapsleiding in Nederland
In Deel III ga ik in op wat dit onderzoek voor de Nederlandse situatie betekent
en beantwoord ik de drie door mij geformuleerde onderzoeksvragen. In
Hoofdstuk 8 behandel ik de eerste onderzoeksvraag, of de vennootschapslei-
ding bij vijandige overnames op grond van het level playing field argument met
de VS een actieve rol dient te hebben en de passiviteitsregel dus terecht is
afgewezen. Dat doe ik op basis van een analyse van de verschillen tussen beide
rechtssystemen die voortvloeien uit Deel I en Deel II. Mijn conclusie is dat
de keuze voor een actieve rol van de vennootschapsleiding niet uitsluitend
op basis van dit argument zou moeten worden gemaakt. In Hoofdstuk 9
behandel ik vervolgens de tweede onderzoeksvraag, of overige argumenten
de keuze rechtvaardigen voor een actieve rol van de vennootschapsleiding en de

31. Deze term is geïntroduceerd door Winter. Zie Winter (1998).
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afwijzing van de passiviteitsregel. Hierbij kijk ik met name naar de in de
Amerikaanse discussie naar voren gebrachte argumenten, uiteraard ook hier
weer met inachtneming van de verschillen die voortvloeien uit Deel I en II. Aan
het slot van dit hoofdstuk kom ik tot de conclusie dat een aantal argumenten de
keuze voor een actieve vennootschapsleiding inderdaad rechtvaardigt. De vraag
die dan rijst is wat die actieve rol van de vennootschapsleiding dan inhoudt, tot
hoever mag de vennootschapsleiding gaan? Dit brengt mij bij de derde
onderzoeksvraag, wat in vijandige overnamesituaties de juiste normering van
bestuurlijk handelen is. Met de beantwoording van deze vraag sluit ik in
Hoofdstuk 10 af. Daarbij ga ik in op de normering zoals die naar mijn mening
in Nederland zou moeten worden toegepast. Hierbij besteed ik tevens aandacht
aan de vraag hoe de door mij voorgestelde normering in de recente rechtspraak
had kunnen worden toegepast.

1.3 Afbakening en verantwoording

Dit onderzoek gaat over de rol van de vennootschapsleiding in vijandige
overnamesituaties en de wijze waarop het bestuurlijk handelen in die situaties
wordt genormeerd. Het uitgangspunt hierbij is een vijandige overname van een
beursvennootschap (de doelvennootschap) door een derde, door middel van een
openbaar bod op alle of een deel van de uitstaande aandelen in de doelvennoot-
schap, met het oogmerk controle te verwerven over de doelvennootschap.32

Indien succesvol, zal het bod doorgaans worden gevolgd door het uitstoten van
de overgebleven minderheidsaandeelhouders die in eerste instantie niet op het
bod zijn ingegaan. Ik richt mij specifiek op vijandige situaties, waarbij de
overname dreigt te geschieden tegen de wil van de leiding van de doelvennoot-
schap. Ik bestudeer dus niet zogenoemde vriendelijke overnames. Dit zijn
fusies of overnames die het resultaat zijn van overeenstemming tussen de bieder
en de (leiding van de) doelvennootschap. Bij dergelijke transacties legt de
vennootschapsleiding het onderhandelingsresultaat (een fusie of overname door
middel van een openbaar bod) met een positief advies voor aan haar aandeel-
houders. De vennootschapsleiding stemt hierbij dus duidelijk in met de
overname en werkt hieraan mee. Dit in tegenstelling tot een vijandige over-
namesituatie, waarbij de leiding van de doelvennootschap de overname
probeert te verhinderen, al dan niet door het nemen van beschermingsmaat-
regelen. Deze afbakening van het onderzoek wil niet zeggen dat dit onderwerp
alleen relevant is voor de relatief weinig voorkomende situaties waarbij sprake

32. De vraag is wanneer sprake is van controle. Ik ga ervan uit dat hier sprake van is als de
overnemer voldoende aandelen heeft verworven om de zittende vennootschapsleiding te
kunnen vervangen door zijn eigen vertegenwoordigers. Zie ook de definitie van control
transaction in The Anatomy of Corporate law (2009), p. 225.
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is van een vijandig overnamebod. De meeste overnames eindigen vriendelijk,
met overeenstemming tussen de overnemer en de doelvennootschap. Deze
transacties komen doorgaans niet zonder slag of stoot tot stand. Zij kunnen
vijandig zijn begonnen, of er kan tijdens de onderhandelingen met een vijandig
bod zijn gedreigd. Juist voor deze situaties is het voor de leiding van de
doelvennootschap belangrijk om te weten wat de grenzen van hun bevoegd-
heden en mogelijkheden zijn en hoe dit door rechters zal worden beoordeeld.
De wijze waarop bestuurlijk handelen in vijandige situaties wordt genormeerd,
bepaalt dus mede hoe ver men in onderhandelingen kan gaan. Ook voor de
overige belanghebbenden, zoals de overnemer en de aandeelhouders, is deze
duidelijkheid van belang. Deze normen worden doorgaans ontwikkeld in
vijandige situaties, waarin de grenzen worden opgezocht. Het is veelal in
deze situaties dat de rechter om een oordeel wordt gevraagd. Vriendelijke
transacties leiden minder snel tot rechterlijke uitspraken.

Ik richt mij in dit onderzoek met name op vijandige overnames door middel van
een openbaar bod op de aandelen in de doelvennootschap. Er zijn ook andere
manieren om de controle over een beursvennootschap over te nemen. Dit kan
bijvoorbeeld gebeuren in situaties waarbij een (groot)aandeelhouder, al dan niet
in samenwerking met anderen, probeert een strategiewijziging door te voeren,
al dan niet via een vervanging van bestuursleden en/of commissarissen. In
dergelijke situaties van aandeelhoudersactivisme, waarin juist geen vijandig
bod wordt uitgebracht, kan ook sprake zijn van de verwerving van feitelijke
zeggenschap in een beursvennootschap zonder instemming van het bestuur van
die vennootschap.33 De activisten zijn niet op zoek naar een daadwerkelijk
overname van de doelvennootschap, maar proberen slechts een strategiewijzi-
ging te bewerkstelligen. In deze situaties krijgen aandeelhouders dan ook geen
mogelijkheid om hun aandelen te verkopen, maar worden ze gevraagd voor de
plannen van hun mede-aandeelhouders te stemmen. Dit is een belangrijk
verschil tussen aandeelhoudersactivisme en een vijandige overname door
middel van een openbaar bod. Ondanks het feit dat deze situaties van aandeel-
houdersactivisme niet primair onderwerp zijn van dit onderzoek, komen zij wel
aan de orde. Dit omdat de in Nederland gehanteerde beschermingsmaatregelen
vaak zowel gericht kunnen zijn tegen een vijandig bod als tegen aandeelhou-
dersactivisme. De rechterlijke uitspraken in activismesituaties zijn dus voor de
bestudering van vijandige overnames relevant. Daar komt bij dat aandeelhou-
dersactivisme ook veel vaker voorkomt dan vijandige overnames. De jurispru-
dentie ziet dan ook doorgaans op dit soort situaties. Ten slotte kan in Nederland
naar mijn mening de normering van bestuurlijk handelen in beide situaties

33. Zie ook Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 113.
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dezelfde zijn.34 Het soort situatie (wel of geen vijandig bod) is voor de toepassing
van de norm wel van belang, maar de norm zelf kan en moet mijns inziens in deze
situaties zoveel mogelijk dezelfde zijn. Hierop ga ik in Hoofdstuk 10 in.

Bij het onderzoek naar de juiste rol van de vennootschapsleiding in vijandige
overnamesituaties ga ik uit van beursvennootschappen met een wijdverspreid
kapitaal. Ik ga dus niet in op het specifieke onderscheid tussen het al dan niet
aanwezig zijn van controlerende grootaandeelhouders.35 In dat geval ligt de
macht veel minder bij het bestuur en veel meer bij de grootaandeelhouder, die
in de praktijk de besluitvorming in de ava controleert en een overname kan
tegenhouden. Vijandige overnames spelen bij dergelijke vennootschappen dan
ook een geheel andere rol dan bij vennootschappen met een wijdverspreid
kapitaal. Dit is een belangrijk gegeven. In dergelijke situaties speelt een geheel
andere problematiek, namelijk de verhouding tussen de grootaandeelhouder en
de minderheidsaandeelhouders. Het gaat veel minder om de spanning tussen de
vennootschapsleiding en aandeelhouders, zoals dat bij vennootschappen met
een wijdverspreid kapitaal het geval is.

Tot slot nog een opmerking over rechtsvergelijking, met name met de VS.36

Rechtsvergelijking met de VS is de laatste jaren populair. Ook in de Nederlandse
rechtsliteratuur lijkt men zich in toenemende mate te laten inspireren door
Amerikaanse concepten. Ik noem enkele voorbeelden, die allen voor het onder-
werp vijandige overnames van belang kunnen zijn. Zo heeft Kroeze, mede
geïnspireerd door het Amerikaanse systeem, gepleit voor invoering in Nederland
van een variant op de derivative suit zoals dat in de VS voorkomt.37 Hiermee

34. De Hoge Raad lijkt hier in zijn RNA-uitspraak ook van uit te gaan. Bij RNA ging het om
activisme, maar de Hoge Raad spreekt ook over een ongewenste overname. Zie HR 18 april
2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003, 110, m.nt. Blanco Fernandez (RNA/Westfield),
rov. 3.7. Zie over de RNA-uitspraak § 2.4.2 onder A en Hoofdstuk 10.

35. Zie over dit onderscheid o.a. The Anatomy of Corporate Law (2009), p. 229 en 256-263,
Winter (2001a), p. 11, Gilson & Gordon (2003) en Gilson (2006). Dit aspect neem ik wel
mee in mijn bestudering van het level playing field argument. Vaak wordt gezegd dat Europa
en (dus) ook Nederland blockholder systemen zijn, met veel controlerende aandeelhouders.
In veel gevallen is dat misschien zo, maar in veel gevallen ook niet. De meeste AEX-
vennootschappen hebben (in normale omstandigheden) geen controlerende aandeelhouder.
Vaak is het aandelenkapitaal van een Nederlandse beursvennootschap net zo wijdverspreid
als in de VS. Zie ook Timmerman (2001), p. 125, waar hij een trend signaleert dat het belang
van grootaandeelhouders in Europese beursvennootschappen zal afnemen en dat als gevolg
hiervan meer vennootschappen een gespreid aandelenbezit kennen zoals dit bij Amerikaanse
beursvennootschappen al lang gebruikelijk is.

36. Zie voor de beperking van rechtsvergelijking Kroeze (2004), p. 297. De rechtsvergelijking
levert aanvullende argumenten op. Maar niet alle factoren kunnen worden gewaardeerd. Zie
voor een rechtsvergelijkend overzicht van corporate governance Winter (2006) en Winter
(2007).

37. Zie Kroeze (2004), besproken door Verdam (2006a).
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kunnen aandeelhouders in een afgeleide actie schadevergoeding eisen namens de
vennootschap als de vennootschap zelf hiertoe niet overgaat. Een dergelijke actie
kent het Nederlandse vennootschapsrecht niet. Assink heeft in zijn proefschrift
een Nederlandse variant op de Amerikaanse business judgment rule bepleit,
waarmee hij invulling tracht te geven aan de rechterlijke toetsing van bestuurlijk
gedrag.38 Hij leunt daarbij zeer sterk op de Amerikaanse jurisprudentie en
literatuur op dit punt, en vertaalt dat naar een concrete werkmethode voor
Nederlandse rechters bij de toetsing van bestuurlijk gedrag.39 Zijn oproep is
niet onopgemerkt gebleven. Ook in het SER-Advies uit 2008 over de herziening
van het enquêterecht wordt de invoering van de business judgment rule bepleit.40

Een ander voor de praktijk belangrijk maar wellicht minder fundamenteel
onderwerp dat recent aan de hand van de Amerikaanse praktijk aan een grondig
onderzoek is onderworpen, is het gebruik van fairness opinions.41 In zijn
proefschrift hierover komt Parijs onder meer tot de conclusie dat het bestuur
van een doelvennootschap in een vijandige overnamesituatie niet zou moeten
worden verplicht om een fairness opinion van een bank te vragen en dat er op dit
punt geen wetgeving nodig is.

Deze Amerikaanse inspiratie blijft niet beperkt tot de rechtsliteratuur. Wij
zagen hiervoor al dat rechters specifiek in het overnamerecht naar uitspraken
van hun Amerikaanse collegae lijken te hebben gekeken. In bredere zin kan
worden geconstateerd dat ook in de conclusies van de Advocaat-Generaal (AG)
bij de Hoge Raad in toenemende mate aandacht wordt besteed aan rechts-
vergelijking. Hierbij komt de VS meestal ook aan bod.42 De invloed van de
Amerikaanse praktijk moet dus niet worden onderschat.

38. Zie Assink (2007a).
39. Zie Assink (2007a), Hoofdstuk VI en VII. In Hoofdstuk VI ontvouwt hij de door hem

ontwikkelde werkmethode. Hij bepleit dat deze werkmethode zowel binnen enquêterecht
wordt toegepast als wordt ingepast in de systematiek van art. 2:9 BW. In Hoofdstuk VII gaat
hij hier nader op in. Assink wijdt ook enkele passages aan de business judgment rule en de
toetsing van bestuurlijk handelen in vijandige overnamesituaties. Zie Assink (2007a),
p. 580-586. Dit betrek ik uiteraard in dit onderzoek. De business judgment rule en (dus)
ook de studie van Assink is echter veel breder, en ziet met name op de vraag hoe moet
worden getoetst of bestuurders (en commissarissen) aansprakelijk zijn voor hun handelen.
Hierop, en op het algemene pleidooi van Assink voor een Nederlandse business judgment
rule, ga ik niet in.

40. Zie SER-Advies (2008). Zie hierover het themanummer van Ondernemingsrecht, 2008-6.
Overigens heeft deze oproep vooralsnog geen gehoor gekregen van de Minister. In het
consultatiedocument over herziening van het enquêterecht wordt gesteld dat de Minister niet
van plan is invoering van de business judgment rule voor te stellen.

41. Zie Parijs (2005).
42. Zie bijvoorbeeld de conclusies van AG Timmerman bij HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434,

m.nt. Maeijer, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme (HR ABN AMRO) en HR 9 juli 2010,
JOR 2010/228 m.nt. Van Ginneken (HR ASMI).
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Deze aandacht voor de VS is begrijpelijk. De VS hebben grote invloed, ook op
de regulering van beursvennootschappen.43 Het is verleidelijk om het rechts-
systeem van de VS als inspiratiebron te nemen omdat het rechtsgebied zo groot
is, met veel rechterlijke uitspraken en auteurs die zorgen voor een diepgaande
bestudering van vaak universele thema’s, waar ook andere rechtstelsels mee te
maken krijgen. Het is dan ook zeker nuttig om bij de bestudering en ontwikke-
ling van het Nederlands recht hieruit inspiratie te putten.44 In zijn oratie uit
1962 stelt Uniken Venema al dat rechtsvergelijking het inzicht in het eigen
recht verdiept. Specifiek over de bestudering van het Anglo-Amerikaanse recht
stelt hij:

‘Kennisneming van en vergelijking met het Anglo-Amerikaanse stelsel is inderdaad zeer
verhelderend, juist omdat uit een oogpunt van juridische techniek de verschillen tussen de
beide systemen zo groot zijn, terwijl toch dezelfde maatstaven van billijkheid en rechtvaardig-
heid worden gehanteerd.’45

Ik heb het gevoel dat de hoeveelheid stukken over het Amerikaanse recht
toenemen en dat de neiging om Amerikaanse concepten over te nemen groei-
ende is. Met dit onderzoek sluit ik me onmiskenbaar aan bij de trend om naar de
VS te kijken. Dat is in zekere zin jammer, omdat ook andere (Europese)
rechtstelsels veel waardevols te bieden hebben.46 Ik heb de redenen voor mijn
keuze voor de vergelijking met de VS hiervoor evenwel uiteengezet. Ik ben
ervan overtuigd dat het voor de bestudering van dit onderwerp nuttig is. Met het
overnemen van Amerikaanse concepten ben ik echter terughoudend. Ik reali-
seer mij terdege dat met de vergelijking met de VS ook moet worden
uitgekeken. Het is zeer verleidelijk om al te gemakkelijk concepten over te
nemen. Amerikaanse concepten kunnen echter niet klakkeloos worden gebruikt

43. Zie Timmerman (2001), p. 124 e.v. Zie voor de invloed van het Amerikaanse effectenrecht
op Nederlandse beursvennootschappen Van Ginneken (2003) en Van Ginneken (2004) over
de Sarbanes-Oxley Act.

44. Zie ook Timmerman (2003c), p. 1639.
45. Zie Uniken Venema (1962), p. 8. Zie ook Uniken Venema (1971).
46. Zo zou een vergelijking met het VK, waar juist wel voor de passiviteitsregel is gekozen, ook

interessant zijn. Ik heb voor vergelijking met de VS gekozen omdat dat systeem in bepaalde
opzichten juist meer op ons systeem lijkt, in die zin dat ook daar de passiviteitsregel is
afgewezen en de normering van bestuurlijk handelen in vijandige overnamesituaties door
rechters plaatsvindt. Bovendien bestaat juist daar een uitgebreide discussie over de voor- en
nadelen van de passiviteitsregel. Ten slotte merk ik op dat met de toevoeging van een
rechtsvergelijkend deel met het VK dit onderzoek ook te omvangrijk zou worden. Overigens
is de vergelijking tussen de VS en het VK ook interessant, omdat deze twee Anglosaksische
rechtsgebieden, met grote overeenkomsten, op dit punt zulke verschillende keuzes hebben
gemaakt. Zie hierover uitgebreid Armour & Skeel (2007). Zie voor enige vergelijkende
beschouwingen tussen Nederland, de VS en het VK Winter (2006), Winter (2007) en
Raaijmakers & Van der Schee (2008). Gelukkig verschijnen ook mooie studies over andere
rechtstelsels. Om er enkele te noemen: Verbrugh (2007), Klaassen (2007), Koster (2009).
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of omgezet naar ons Nederlands vennootschapsrecht. Er moet met diverse
verschillen tussen beide rechtstelsels rekening worden gehouden. Bovendien
moeten wij ons niet blind staren op alles wat in de VS wordt gezegd of
geschreven. Zoals met alles, is lang niet alles wat uit de VS komt mooi of goed.
Dat geldt zeker ook voor het (vennootschaps)recht. In dit verband sluit ik mij
aan bij de woorden van Uniken Venema:

‘Dat ik geen slaafse overneming van allerlei regels van Anglo-Amerikaans recht aanbeveel,
behoeft geen betoog. Integendeel, een critische gezindheid is bij rechtsvergelijkende onder-
zoeken zeer belangrijk. Meer dan door een zeker conservatisme wordt degene die de
rechtsvergelijking beoefent, nu eenmaal vaak bedreigd door het gevaar dat hij door datgene
wat hij in den vreemde aantreft, al te gemakkelijk wordt verlokt.’47

Het onderzoek is afgesloten op 1 mei 2010. Met ontwikkelingen na die datum is
in een enkel geval rekening gehouden. De uitspraak van de Hoge Raad in de
ASMI-zaak is nog verwerkt.48

47. Uniken Venema (1962), p. 18.
48. HR 9 juli 2010, JOR 2010/228 m.nt. Van Ginneken (HR ASMI).
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Deel I

BESCHERMING TEGEN VIJANDIGE
OVERNAMES





Hoofdstuk 2. Bescherming in Nederland

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geef ik in § 2.2 eerst een algemeen overzicht van de wijze waarop
beursvennootschappen in Nederland zijn gereguleerd. Vervolgens beschrijf ik in
§ 2.3 de Nederlandse beschermingspraktijk. Ik ga kort in op de geschiedenis van
bescherming in Nederland (§ 2.3.1) en de verschillende soorten beschermings-
maatregelen (§ 2.3.2). In § 2.4 komt de normering van bestuurlijk handelen in
vijandige overnamesituaties aan de orde.Dit behandel ik door eerst in het algemeen
in te gaan op de wijze waarop beschermingsmaatregelen in Nederland rechterlijk
worden getoetst (§ 2.4.1). Vervolgens geef ik de recente rechtspraak weer, waarin
de normering van bestuurlijk handelen in vijandig overnamesituaties is uitgewerkt
(§ 2.4.2). Het betreft de beschikkingen van de Ondernemingskamer en de Hoge
Raad inzake Rodamco North America (RNA), Stork, ABN AMRO en ASM
International (ASMI). In § 2.5 komt de implementatie van de 13e EG Richtlijn aan
de orde. Na een kort overzicht van de rumoerige geschiedenis van de Richtlijn
(§ 2.5.1), ga ik in op dewijze waarop de Richtlijn inNederland is geïmplementeerd
(§ 2.5.2). In § 2.6 rond ik af met een aantal afsluitende opmerkingen.

2.2 De regulering van beursvennootschappen in Nederland

2.2.1 Vennootschapsrecht

Voor de regulering van Nederlandse beursvennootschappen is met name het
vennootschapsrecht en het effectenrecht van belang.1 Beursvennootschappen
zijn doorgaans naamloze vennootschappen (NV’s), die worden beheerst door de
bepalingen uit Boek 2 BW. In Boek 2 BW worden klassieke corporate
governance onderwerpen geregeld, zoals de allocatie van bevoegdheden tussen
de vennootschapsleiding en de algemene vergadering van aandeelhouders
(ava), bepalingen over het functioneren van de ava en de individuele rechten

1. Voor de volledigheid noem ik ook het feit dat de toepasselijke beursregels van Euronext
Amsterdam (en van buitenlandse beurzen, indien vennootschappen daar ook een notering
hebben) voor beursvennootschappen van belang zijn. In het navolgende ga ik waar relevant
op deze beursregels in.
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van aandeelhouders. Voorts bevat Boek 2 bepalingen omtrent de opmaking en
openbaarmaking van de jaarrekening en het jaarverslag.2 De regels uit Boek 2
zijn over het algemeen van dwingend recht.3

De managementstructuur van een Nederlandse beursvennootschap bestaat
doorgaans uit twee organen, het bestuur en de raad van commissarissen (rvc).
Hierbij is het bestuur het uitvoerende orgaan dat is belast met het besturen van
de vennootschap.4 De rvc is belast met het houden van toezicht op het beleid
van het bestuur en de algemene gang van zaken bij de vennootschap en de aan
haar verbonden onderneming. Bovendien dient de rvc het bestuur ter zijde staan
door het geven van advies.5 Zowel bestuurders als commissarissen worden
benoemd door de ava.6 Beide organen opereren onafhankelijk van elkaar
en hebben collectieve bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dit wordt
ook wel het two-tier of het dualistisch model genoemd. Het is mogelijk om
binnen de wettelijke kaders bij de inrichting van de vennootschap te kiezen
voor een one-tier board, waarbij uitvoerende bestuurders (executives) en
toezichthoudende bestuurders (non-executives) in een orgaan zitting hebben.
Een aantal vennootschappen heeft ook daadwerkelijk gekozen voor dit model,
ook wel het monistisch model genoemd. De Nederlandse Corporate Gover-
nance Code (de Code) bevat een aantal speciale bepalingen voor one-tier
boards.7 Inmiddels is er ook een wetsvoorstel aanhangig dat het gebruik van

2. Op het terrein van de financiële verslaggeving zijn er de laatste jaren veel ontwikkelingen,
mede afkomstig van de Europese wetgever. Op grond van de Europese IAS Verordening uit
2002 dienen beursvennootschappen met ingang van 1 januari 2005 hun jaarrekening op te
stellen conform IFRS. Verordening 2002/1606/EG, PBEG L 243. Ook de Transparantie-
richtlijn en de implementatie daarvan heeft een aantal gevolgen voor de inrichting en
publicatie van de financiële verslaggeving door beursvennootschappen. Zie hierover Krol
(2008b). Het gaat onder meer om verplichtingen met betrekking tot de inrichting van
jaarverslagen, halfjaarverslagen en kwartaalverslagen. Daarnaast is er een aantal voorwaar-
den voor de wijze van algemeen verkrijgbaar stellen en deponeren van de informatie. Ten
slotte is een belangrijke ontwikkeling op dit terrein is de inwerkingtreding van de Wet
toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) (Stbl. 2006, 569) op 31 december 2006 (Stbl. 2006,
571). Zie hierover o.a. Sterk (2008), Krol (2008a). Zie over het voorontwerp van het
wetsvoorstel o.a. Josephus Jitta (2004) en Hijink (2005). Hiermee is in Nederland actief
publiek toezicht op de financiële verslaggeving van beursvennootschappen geïntroduceerd.
Het toezicht wordt uitgeoefend door de AFM. De handhaving van dit inhoudelijk toezicht
vindt plaats langs civielrechtelijke weg.

3. Zie art. 2:25 BW.
4. Art. 2:129 BW.
5. Art. 2:140 lid 2 BW.
6. Zie art. 2:132 lid 1 BW voor bestuurders en art. 2:142 lid 1 BW voor commissarissen.
7. Zie Principe III.8 en de daarbij behorende best practice bepalingen.
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een one-tier board in de wet moet verankeren.8 In het navolgende ga ik uit van
het dualistische model, dat nog steeds het meest voorkomende model is.

2.2.2 De Nederlandse corporate governance code

Naast de bepalingen uit Boek 2 BW is de Code voor beursvennootschappen van
groot belang.9 De Code, die eind 2003 is verschenen, heeft als doel bij te dragen
aan het herstel van vertrouwen van het publiek in een integere en transparante
gang van zaken binnen Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen en het
versterken van de onderlinge checks and balances. De Code was het Nederlandse
antwoord op de turbulente ontwikkelingen begin deze eeuw, met spraakmakende
schandalen in de VS (Enron, Worldcom) en in Europa (Parmalat, Ahold). In de
Code zijn principes en best practice bepalingen opgenomen, onder meer over
de wijze waarop het bestuur en commissarissen verantwoording afleggen aan
aandeelhouders. Aan de Code ligt het principe comply or explain ten grondslag.
Dat wil zeggen dat vennootschappen de bepalingen ofwel moeten toepassen,
ofwel moeten uitleggen waarom de desbetreffende bepaling niet wordt toegepast.
De Code is van een wettelijke basis voorzien, via art. 2:391 lid 5 BW. Dit artikel
bepaalt dat bij AMvB nadere voorschriften kunnen worden gesteld aan de
rapportage in het jaarverslag over de naleving van een aan te wijzen gedragscode.
Bij AMvB is de Code aangewezen, waardoor beursgenoteerde vennootschappen
voor het eerst over het boekjaar 2004 in hun jaarverslag een paragraaf op moesten
nemen over de naleving van de Code.10 De Code bevat een groot aantal best
practice bepalingen voor (het functioneren van) bestuurders en commissarissen,
onder meer over de wijze waarop zij verantwoording afleggen aan aandeel-
houders.11 In 2005 is een Monitoring Commissie Corporate Governance

8. Zie Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze vennootschappen (31763). Zie
hierover o.a. Van Olffen (2009), Timmerman (2008c), Dortmond (2009) en (over het
voorontwerp van dit wetsvoorstel) Dortmond (2008a). Zie over one-tier boards ook al o.a.
Dumoulin (2005), Dortmond (2002) en Winter (2002).

9. Zie over de oorspronkelijke Code uit 2003 o.a. Grapperhaus (2004), Den Boogert (2004),
Maatman (2004), Spanjaard (2004), Bartman (2004), Das (2004), Kersten (2004), De
Monchy e.a. (2004) en het themanummer hierover van Ondernemingsrecht 2004-4.

10. Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud
van het jaarverslag (Stbl. 2004, 747).

11. Op een aantal ga ik later in meer detail in. Zie over de discussie of de bepalingen uit de Code
rechtsnormen zijn Winter (2003b), p. 331-342, Timmerman (2003c), p. 1636 e.v. en
Raaijmakers (2004), p. 67-81, Slagter (2004b), p. 976-981. Dat deze een rol spelen blijkt
wel uit onder meer de Versatel- en ABN AMRO-uitspraken van de OK en de Hoge Raad (zie
hierover hierna § 6.3.3 onder B respectievelijk § 2.4.2 onder C). De Code is niet uitsluitend
tot bestuurders en commissarissen gericht, maar bevat ook enkele bepalingen gericht op
bijvoorbeeld aandeelhouders (zie IV. De verantwoordelijkheid institutionele beleggers) en
accountants (zie V.2 en V.3 over o.a. de externe en interne accountant).
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ingesteld, die onder meer tot taak heeft de bruikbaarheid en de actualiteit van de
Code te bevorderen. De Monitoring Commissie heeft drie rapporten (en een
aantal consultatiedocumenten) uitgebracht over onder meer de naleving van de
Code, waarin ook een aantal voorstellen tot aanpassing of verduidelijking zijn
opgenomen. In de zomer van 2008 is aan de Monitoring Commissie gevraagd de
Code waar nodig te moderniseren en aan te passen. Inmiddels is er eind 2008 een
nieuwe Code verschenen, die bij AMvB nu is aangewezen als Code in de zin van
art. 2:391 lid 5 BW.12 Over het boekjaar 2009 dienden beursvennootschappen dus
over deze Code te rapporteren.

2.2.3 Effectenrecht

Naast het vennootschapsrecht, bevat ook het effectenrecht een groot aantal
regels dat van belang is voor beursgenoteerde vennootschappen. Beursvennoot-
schappen doen immers een beroep op de kapitaalmarkt die door effectenwet-
geving wordt gereguleerd. Het gaat onder meer om de regulering van emissies
van effecten, openbare biedingen en het voorkomen van marktmisbruik. Het
effectenrecht is een zeer beweeglijke en snel veranderend rechtsgebied. Het
huidige effectenrecht bestaat voor een groot deel uit de implementatie van
Europese richtlijnen.13 De meeste regels zijn nu opgenomen in de Wet op
het financieel toezicht (Wft), die in werking is getreden op 1 januari 2007. Met
deze wet, die het sluitstuk was van het in Nederland invoeren van het
functioneel toezichtmodel, is een aantal bestaande wetten opgenomen in
het geheel van de Wft.14 Het betreft, voor zover hier relevant, de Wet toezicht
effectenverkeer 1995 (Wte 1995) en de Wet melding zeggenschap 2006 (Wmz
2006). De Wte 1995 en het daarop gebaseerde Besluit toezicht effectenverkeer
(Bte) bevatten de regels inzake emissies, openbare biedingen en marktmisbruik.
De WMZ 2006 bevatte de meldingsregelingen voor het bezit van aandelen in
beursgenoteerde vennootschappen. Deze regels zijn nu voornamelijk te vinden
in Deel 5 van de Wft, getiteld Gedragstoezicht financiële markten. De Wft
wordt op dit gebied aangevuld met drie relevante AMvB’s, te weten het Besluit
melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen, het Besluit
marktmisbruik Wft en het Besluit Openbare Biedingen (Bob). Materieel werd
de bestaande wetgeving door de opname in de Wft niet al te veel gewijzigd. De
regulering van openbare biedingen is door de implementatie van de Richtlijn

12. Besluit van 10 december 2009 tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot
vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag Stbl. 2009, 545.
Zie over de Code (2008) o.a. De Monchy e.a. (2009).

13. Grundmann-van de Krol stelt dat wellicht zelfs kan worden gesproken van Europees recht
zoals geïmplementeerd in Nederlandse wet- en regelgeving (‘Europees recht met een
Nederlands sausje’) aangevuld met regelgeving op enkele terreinen die (nog) buiten het
werkterrein van de Europese wetgever is gebleven. Zie Grundmann-van de Krol (2007), p. 2.

14. Zie hierover o.a. Vletter-Van Dort (2006), Grundmann-van de Krol (2007) en Eisma (2007).

HOOFDSTUK 2

22



wel inhoudelijk op een aantal punten behoorlijk gewijzigd. Op de wet- en
regelgeving inzake de melding van zeggenschap in beursvennootschappen en
inzake openbare biedingen ga ik hierna nog uitgebreid in.15 Van groot belang in
de praktijk zijn de marktmisbruikregels, die zijn ingevoerd ter implementatie
van de Europese richtlijn inzake Marktmisbruik.16 Deze regels zijn voorname-
lijk te vinden in Hoofdstuk 5.4 Wft, waarin een aantal geboden en verboden
zijn opgenomen ter voorkoming van marktmisbruik. Het toezicht op de
naleving van de regels is in handen van de AFM. Een belangrijk verbod is
het verbod tot het gebruik van voorwetenschap bij het verrichten of bewerk-
stelligen van bepaalde effectentransacties.17 Dit verbod hangt nauw samen met
de verplichting van beursvennootschappen om voorwetenschap onverwijld te
publiceren via een persbericht.18

2.3 Bescherming en beschermingsmaatregelen

2.3.1 Een korte geschiedenis

Bij de voorlopers van de moderne beursgenoteerde naamloze vennootschap
hadden de kapitaalverschaffers weinig zeggenschap.19 De eerste beursvennoot-
schap ter wereld, de in 1602 opgerichte VOC, had een autocratisch karakter.20

De bestuurders (bewindvoerders geheten) werden voor het leven door de
Regering benoemd; aandeelhouders (participanten genoemd) hadden hierop
geen invloed. De bestuurders waren voorts niet aan besluiten van de aandeel-
houders gebonden. Met de Franse revolutie en de daaraan ten grondslag
liggende idealen veranderde dit. In de Franse Code de Commerce kwamen
de gelijkgerechtigheid van alle aandeelhouders, soevereiniteit van de ava en een
vrije keuze van bestuurders als hoofdbeginselen naar voren. Deze hoofdbe-
ginselen zijn in 1838 ook in Nederland wettelijk geïntroduceerd bij de het van
kracht worden van een Wetboek van Koophandel. De ava werd beschouwd als

15. Zie hierna § 5.3.
16. Wet Marktmisbruik, Stbl 2005, 346; Richtlijn Marktmisbruik 2003/6/EG. Zie hierover o.a.

Grundmann-van de Krol (2007), p. 253 e.v., Nelemans (2007).
17. Art. 5:56 Wft. Op dit verbod bestaat een aantal uitzonderingen. Zie uitgebreid Grundmann-

van de Krol (2007), p. 256-271.
18. Zie uitgebreid Nieuwe Weme & Stevens (2006). Zie ook o.a. Doorenbos (2005), Roth

(2005) en Schreurs (2005). Een vergelijkbare openbaarmakingsverplichting vloeide voor
invoering van de wet marktmisbruik voort uit art. 28h Fondsenreglement.

19. Zie voor algemene overzichten, waarop dit stuk is gebaseerd, Voogd (1989), p. 1-5 en Asser/
Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 1-6.

20. Zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 1-3, Voogd (1989), p. 1-2. Zie
over de VOC uitgebreid Frentrop (2002), p. 55 e.v.
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de hoogste macht binnen de vennootschap. Dit hing samen met de opvatting dat
een contractuele band tussen de aandeelhouders de grondslag vormde van de
naamloze vennootschap.21

Deze opvattingen en uitgangspunten leidden in beginsel niet tot problemen,
omdat bij vennootschappen in de 19e eeuw, vaak familiebedrijven, de aandeel-
houders en bestuurders doorgaans dezelfde personen waren. Dit veranderde in het
begin van de 20e eeuw. Mede door de industriële revolutie werden investeringen
noodzakelijk die niet konden worden opgebracht uit het bestaande kapitaal, veelal
nog het familiekapitaal. Ondernemingen gingen een beroep doen op de openbare
kapitaalmarkt om te voorzien in hun financieringsbehoefte. Als gevolg van de
hieraan gekoppelde uitgifte van aandelen verwaterde het aandelenbezit van de
(familie van de) bestuurders en kwam het aandelenbezit in handen van buiten-
staanders. Zo ontstonden er beursgenoteerde naamloze vennootschappen met een
wijdverspreid aandelenkapitaal. Hierdoor raakten de bestuurders de automatische
controle over de besluitvorming in de ava kwijt. Door aandeelhoudersabsen-
teïsme in de ava, kon men afhankelijk worden van een toevallige meerderheid van
een kleine minderheid van aandeelhouders die wel ter vergadering aanwezig was.
Dit werd, ook uit het oogpunt van de continuïteit van de besluitvorming,
onwenselijk geacht. Daarom werden zogenoemde oligarchische regelingen inge-
voerd. Dit zijn kort gezegd regelingen die de macht van de ava beperken (soms
van individuele aandeelhouders, bijvoorbeeld bij stemrechtbeperking) Vaak leidt
dit tot een versteviging van de positie van de vennootschapsleiding, maar dat
hoeft niet per se.22

De eerste oligarchische regelingen dateren uit het einde van de 19e eeuw. In
1898 introduceerde de Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petrole-
umbronnen in Nederlandsch-Indië (later de N.V. Koninklijke Nederlandsche
Petroleum Maatschappij, de Nederlandse moeder van het Shell-concern) bij
statutenwijziging aandelen met extra zeggenschapsrechten. Deze dienden met
name bescherming te bieden tegen een mogelijke overname door de Ameri-
kaanse concurrent Standard Oil. Uiteindelijk werkte deze regeling zo dat de
houders van deze prioriteitsaandelen (toen nog preferente aandelen genoemd)
het recht kregen bindende voordrachten te doen bij de benoeming van bestuur-
ders en commissarissen. Deze voordracht was niet doorbreekbaar. De aandelen
werden aan bevriende personen uitgegeven en de overdraagbaarheid was door
middel van een blokkaderegeling beperkt. Op deze wijze was de Koninklijke

21. Zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 3, Voogd (1989), p. 2 en de daar
aangehaalde literatuur.

22. Zie Asser/Maeijer (2000), p. 563. Zie over oligarchische regelingen ook Boelens (1946), p. 9,
Cremers (1971), p. 3, Voogd (1989), p. 4-5, Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 223-226. Zie
voor andere definities voorts Voogd (1989), p. 5 noot 14.
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beschermd tegen onwelgevallige aandeelhouders.23 De rechtsgeldigheid van
deze voordrachtsregeling werd betwist, maar uiteindelijk werden deze en
andere oligarchische regelingen als rechtsgeldig geaccepteerd. Het voordrachts-
recht kreeg bij de belangrijke herziening van het vennootschapsrecht in 1928
een wettelijke grondslag.24 In de loop der jaren zijn bij Nederlandse beurs-
vennootschappen vele oligarchische regelingen en beschermingsconstructies
ingevoerd. Hiermee werd het machtsevenwicht tussen bestuur en ava beïn-
vloed, zoals opgemerkt doorgaans ten gunste van het bestuur.25 Dit heeft er
mede toe geleid dat de opvattingen over de contractuele grondslag van de
vennootschap opschoven in de richting van de institutionele opvatting. Deze
gaat ervan uit ‘dat de nv in de eerste plaats een rechtspersoon is, waarbinnen
betrekkingen bestaan van eigen, niet-contractuele aard.’26 In deze institutionele
opvatting is de ava niet meer de hoogste macht binnen de vennootschap. De
vennootschap heeft als zelfstandig instituut een eigen belang. Zo komen we bij
het voor Nederland zo karakteristieke vennootschappelijk belang.27 Een uit-
vloeisel van deze gedachte is terug te vinden in de invoering van de structuur-
regeling in 1971, waar veel macht werd weggehaald bij de ava en in handen
werd gelegd van de rvc.28 Deze moest het vennootschappelijk belang dienen,
en dus niet alleen de belangen van aandeelhouders. Deze ontwikkeling,
inclusief de oligarchische regelingen, hebben bij veel Nederlandse vennoot-
schappen goed gewerkt en hebben bijgedragen aan de succesvolle wederop-
bouw na de Tweede Wereldoorlog. Oligarchische regelingen hebben de
overgang van familiebedrijven naar open beursvennootschappen gefaciliteerd,
doordat de macht meer bij bestuur en rvc kwam te liggen. Dankzij deze
regelingen konden de grote ondernemersfamilies als Van den Bergh, Philips,
Fokker enz. de controle over hun ondernemingen behouden en tegelijkertijd
profiteren van de (internationale) kapitaalmarkt. Op deze manier is in Nederland
een groot aantal succesvolle multinationals ontstaan.

Oligarchische regelingen hebben een beschermend karakter en kunnen
dus ook bescherming bieden tegen vijandige overnames. Deze kant van

23. Zie hierover Cremers (1971), p. 31-33. Zie ook Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme
(2009), p. 529-530.

24. Zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 530, Voogd (1989), p. 4 en 55 en
Cremers (1971), p. 33 e.v.

25. Zie Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 223, waar wordt gesteld dat van het machts-
evenwicht in de praktijk niet altijd evenveel terecht komt.

26. Voogd (1989), p. 4. Zie hierover Maeijer (1964), p. 3, Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe
Weme (2009), p. 16-19. Zie ook Raaijmakers (1987).

27. Zie hierover Maeijer (1964). Zie hierover hierna o.m. § 8.2.3, 9.3.5 en 10.3.3 onder B.
28. Zie hierna § 2.3.2 onder E.
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bescherming leidt in Nederland al vele jaren tot discussie.29 Beschermings-
maatregelen staan al geruime tijd onder druk.30 Een veelgehoorde opvatting is
dat de leiding van Nederlandse vennootschappen zich door alle beschermings-
mogelijkheden te veel aan de tucht van de markt kan onttrekken.31 Het rapport
van de commissie Van der Grinten uit 1987 leidde tot de aanname van Bijlage
X bij het Fondsenreglement waarin het aantal te hanteren beschermingscon-
structies werd beperkt en beperkingen werden gesteld aan de uitgifte van
preferente aandelen. De discussie leidde uiteindelijk tot een compromis tussen
de wetgever en de VEUO over het wetsvoorstel inzake de doorbreking
van beschermingsconstructies (Wetsvoorstel 25 732). Dit wetsvoorstel, inge-
diend in 1997, bepaalde kort gezegd dat een aandeelhouder die gedurende een
jaar 70% van de aandelen in een vennootschap bezat, bij de rechter om
doorbreking van bestaande beschermingsconstructies kon verzoeken. Het wets-
voorstel is, mede door de perikelen rondom de Richtlijn en de vele kritiek, een

29. Zie de grote hoeveelheid literatuur over bescherming en beschermingsmaatregelen, al dan
niet in de context van de (implementatie van) de Richtlijn of van het wetsvoorstel
doorbreking beschermingsconstructies, zonder volledigheid na te streven: Den Boogert
(1988) Slagter (1989), Voogd (1989), Timmerman & Winter (1989), Honée (1991a), Honée
(1991b), Steins Bisschop (1991), Buijs (1994), Uniken Venema & Raaijmakers (1994),
Buijs (1995), Timmerman (1995), Mendel (1995), De Kluiver (1996), Maeijer (1996),
Dortmond (1996), Rietkerk (1996), Dortmond (1997), Den Boogert (1998), Brenninkmeijer
(1998), Buijs (1998), Honée (1998), Eisma (1998a), Eisma (1998b), Peijster (1998), Uniken
Venema (1998), Wouters (1998), Bartman (1999), Raaijmakers (1999), De Kluiver (2000b),
De Kluiver (2000c), Dortmond (2000a), Dortmond (2000c), Honée (2000a), Timmerman
(2000), Van Olffen (2000), Van Solinge & Nieuwe Weme (2000a), Van Solinge & Nieuwe
Weme (2000b), Schwarz (2000), Van Solinge (2001), Hijmans van de Bergh & Van Solinge
(2000), Oppelaar (2000), Raaijmakers (2001), Van Olffen (2002), Kemperink (2002),
Raaijmakers (2002a), Raaijmakers (2003a), Winter (2003a), Josephus Jitta (2003), Blanco
Fernandez (2003), Maeijer (2003), Hijmans van de Bergh & Van Solinge (2004), Van Olffen
(2004b), Winter (2004a), Den Boogert (2006), Nieuwe Weme & Van Solinge (2006), Van
Ginneken (2006a), Leijten (2007a), Strik (2007), Nieuwe Weme (2007a), Nieuwe Weme
(2007b), Nieuwe Weme (2007c), Wezeman (2007), Winter (2007), De Jongh (2007),
Raaijmakers (2007a), Raaijmakers (2007b), Winter (2007), Van Ginneken (2007a), Van
Ginneken (2007b), Dortmond (2008b), Van Olffen (2008), Steins Bisschop (2008), Vletter-
Van Dort (2008), Josephus Jitta & Van der Klip (2008), Raaijmakers & Van der Schee
(2008), Leijten (2008), Doorman (2008a), De Kluiver (2009b), Hermans (2009a), Hermans
(2009b), Raaijmakers (2009), G. Raaijmakers (2009b), Kleijn (2009), Van Ginneken (2010).

30. Er is een duidelijke trend waarneembaar dat het aantal beschermingsconstructies afneemt.
Ook de cumulatie van beschermingsconstructies, het aantal beschermingsconstructies per
vennootschap, neemt af. Zie voor deze trend de overzichten van Voogd (1989), Monitoring
Commissie Corporate Governance (1998) en Eumedion (2009).

31. Deze gedachtegang is al sinds 1991 in parlementaire geschiedenis terug te vinden. Zie de
brief van de Ministers van 1 februari 1991, Kamerstukken II 1990/1991, 21 038, nr. 22.
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zachte dood gestorven en bij de implementatie van de Richtlijn ingetrokken.32 De
implementatie van de Richtlijn en de relevante jurisprudentie inzake de normering
van bestuurlijk handelen in vijandige overnamesituaties is voor de Nederlandse
beschermingsdiscussie van groot belang. In de volgende paragraaf ga ik eerst in op
de in Nederland voorkomende beschermingsmaatregelen. Daarna komt in § 2.4 de
relevante jurisprudentie en in § 2.5 de implementatie van de Richtlijn aan de orde.

2.3.2 Beschermingsmaatregelen

Er zijn verschillende motieven voor het in het leven roepen van beschermings-
maatregelen.33 Naast het al genoemde motief, dat men de stabiliteit van de
besluitvorming in de ava wil bevorderen (bescherming tegen aandeelhouders-
absenteïsme) is een belangrijk motief het beveiligen van de onderneming en
van de direct of indirect bij haar betrokken belangen tegen ongewenst geachte
invloeden van buitenaf. Het gaat hierbij met name om bescherming tegen een
ongewenste overval.34 Bij beursvennootschappen spreekt men ook wel van
beschermingsconstructies.35 Een overval kan plaatsvinden door een openbaar
bod op de uitstaande aandelen of door het onderhands of stelselmatig ter beurze
opkopen van aandelen, zonder overeenstemming of (serieus) overleg met het
bestuur van de doelvennootschap.36 Beschermingsconstructies dienen ertoe het
bestuur en de rvc ‘in staat te stellen in een overvalsituatie het belang van de

32. Zie o.a. Den Boogert (1998), p. 43-58, Brenninkmeijer (1998), p. 65-70, Buijs (1998), p. 1-64,
Dortmond (1997), p. 310-316, Eisma (1998a), p. 83-86 en Eisma (1998b), p. 97-102 en
Wouters (1998), p. 65-135. In het wetsvoorstel betreffende het openbaar overnamebod wordt
medegedeeld dat het wetsvoorstel wordt ingetrokken hetgeen bij brief van de Minister van
Justitie van 12 januari 2006 is gebeurd. Zie Kamerstukken II 2005/2006, 25 732, nr. 23.
Overigens vormde dit wetsvoorstel wel de intellectuele basis voor de door de High Level of
Company Law Experts voorgestelde doorbraakregel, die in verwaterde vorm (optioneel) in de
Richtlijn is opgenomen. Zie High Level Group of Company Law Experts (2002a), p. 28-36.

33. Zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 795-797. Zie ook Asser/Maeijer
(2000), p. 564 en p. 589. Andere motieven kunnen zijn het zorgen voor het behoud van de
kwaliteit van het bestuur en toezicht of het consolideren van bestaande belangenposities,
bijvoorbeeld van de familie bij familievennootschappen die naar de beurs gaan. Zie Asser/
Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 796-797.

34. Zie Asser/Maeijer (2000), p. 564 en p. 586-587 en Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 223.
Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 796 waar wordt gesproken over
bescherming tegen een onvriendelijke overname.

35. Andere termen zijn o.a. beschermingsmaatregelen, beschermingsmiddelen. In het Engels
spreekt men van anti-takeover measures of defensive measures. Ik gebruik hier de termen
door elkaar. De term oligarchische regelingen gebruik ik niet. Zie voor literatuur over
beschemingsconstructies bij beursvennootschappen o.a. Asser/Maeijer/Van Solinge &
Nieuwe Weme (2009), p. 795 en Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 223-226.

36. Zie Asser/Maeijer (2000), p. 316-317, Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 223 en De
Kluiver (1996a), p. 16-22, die spreekt over ‘overvallers’, ‘sluipers’ en ‘pakketverwervers’.
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vennootschap en de met haar verbonden onderneming, en alle daarbij betrok-
kenen, zorgvuldig tegen elkaar af te wegen’.37 De meest gangbare bescher-
mingsconstructies zijn, naast de al genoemde prioriteitsaandelen, de uitgifte van
preferente aandelen, stemrechtbeperking en de certificering van aandelen. Ook
het structuurregime heeft een beschermend karakter. Ten slotte bestaat er een
soort restcategorie, veelal aangeduid als Pandora-constructies.38

A. Prioriteitsaandelen; bindende voordrachten; ontslagbeperkingen

Het hebben van prioriteitsaandelen is in Nederland van oudsher een bekende
beschermingsconstructie. De populariteit van prioriteitsaandelen neemt wel
af.39 De werking van prioriteitsaandelen kwam al even aan de orde. Het gaat
hierbij met name om de mogelijkheid van het doen van bindende voordrachten
voor de benoeming van bestuurders en commissarissen.40 Bestuurders en
commissarissen worden benoemd door de ava, in principe door een besluit
genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.41 Bestuur-
ders worden op grond van de Code in principe benoemd voor een vier
jaarstermijn.42 Dit geldt ook voor commissarissen. Deze kunnen volgens de
Code maximaal drie maal voor een periode van vier jaar zitting hebben in
de rvc.43 De bevoegdheid van de ava om bestuurders en commissarissen te
benoemen kan statutair worden ingeperkt door aan bepaalde organen of partijen
het recht te verlenen om voor de benoeming van een of meer bestuurders een

37. Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 793-794. Zie ook Asser/Maeijer
(2000), p. 586 en 589.

38. Zie voor een overzicht van beschermingsmaatregelen o.a. Asser/Maeijer/Van Solinge &
Nieuwe Weme (2009), p. 806-813 en Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 223-226, Van
Olffen (2000), p. 2-8 en Voogd (1989).

39. In 1998 hadden nog 34.6% van de AEX-vennootschappen en 19% van de AMX vennoot-
schappen prioriteitsaandelen (zie Monitoring Committee Corporate Governance (1998),
p. 31-32). In juni 2009 had volgens Eumedion 9.5% van de AEX-vennootschappen en
30.4% van de AMX vennootschappen prioriteitsaandelen. Zie Eumedion (2009), p. 6.

40. Zie over bindende voordrachten en prioriteitsaandelen Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe
Weme (2009), p. 529-532 en p. 820-822.

41. Art. 2:132 lid 1 BW voor bestuurders en art. 2:142 lid 1 BW voor commissarissen. Zie
art. 2:120 lid 1 BW voor de vereiste meerderheid.

42. Zie Best practice bepaling II.1.1 Code (2008). Hier kan uiteraard, conform het comply or
explain principe, van worden afgeweken.

43. De rvc dient een profielschets van de rvc te hebben en stelt een rooster van aftreden vast, zie
best practice bepaling III.3.1 en III.3.6 Code (2008). De wet zwijgt over het aantal
bestuurders en commissarissen dat een vennootschap moet hebben of hoe dit aantal moet
worden vastgesteld. Vaak wijzen de statuten een bepaald orgaan aan om het aantal
bestuurders en commissarissen vast te stellen. Meestal is dit de rvc. Zie Santen &
Kloosterman (2007), p. 50. Als er geen orgaan is aangewezen, is de ava bevoegd op grond
van art. 2:107 lid 1 BW. De statuten kunnen een maximum en een minimum aantal
bestuurders en commissarissen vaststellen.
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bindende voordracht te doen.44 Dit recht tot het doen van een bindende
voordracht wordt bij beursvennootschappen in de regel verleend aan de houders
van prioriteitsaandelen (doorgaans een onafhankelijke maar “bevriende” stich-
ting) of de rvc. Bij een bindende voordracht wordt bepaald dat de benoeming
door de ava geschiedt uit een voordracht, die ten minste twee personen voor
iedere te vervullen plaats bevat.45 De ava kan de bindende voordracht door-
breken als zij daartoe besluit met een twee derde meerderheid van de stemmen,
die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.46 Hiervan
kan statutair naar beneden worden afgeweken. In de praktijk gebeurt dit
regelmatig, mede naar aanleiding van de invoering van de Code. Best practice
bepaling IV.1.1 bepaalt dat een bindende voordracht moet kunnen worden
doorbroken door een besluit dat is genomen met een volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid (ten hoogste) een derde van
het geplaatst kapitaal vertegenwoordigt. Veel beursvennootschappen hebben
hun statuten hieraan aangepast. In aanvulling op het recht om bindende
voordrachten te doen, kunnen ook andere rechten worden toegekend zoals
het goedkeuren van belangrijke besluiten, statutenwijzigingen en ontbinding.47

Naast de mogelijkheden voor benoeming van bestuurders en commissarissen is
ook de regeling voor ontslag voor vijandige overnames van belang. De ava heeft,
als het orgaan dat bevoegd is bestuurders en commissarissen te benoemen, ook de
bevoegdheid bestuurders en commissarissen te allen tijde weer te schorsen of
ontslaan.48 Ook dit besluit wordt in principe genomen bij volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen. De statuten kunnen bepalen dat voor schorsing of
ontslag een versterkte meerderheid is vereist, al dan niet in combinatie met een
quorumeis.49 Dit komt in de praktijk bij beursvennootschappen regelmatig voor.

44. Art. 2:133 lid 1 BW voor bestuurders en art. 2:142 lid 2 jo. 2:133 lid 1 BW voor
commissarissen.

45. Art. 2:133 lid 1 BW. Dit gaat wellicht binnenkort veranderen. Naar aanleiding van
aanbeveling nr. 9 van de Commissie Tabaksblat (zie Code (2003), p. 65) bevat het
Wetsvoorstel bestuur en toezicht een bepaling waarin expliciet wordt opgenomen dat een
bindende voordracht kan bestaan uit één naam. Zie Wijziging van boek 2 Burgerlijk
Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en
besloten vennootschappen, Kamerstukken II 2008/2009, 31763, nr. 2. Zie voor een
vergelijkbaar voorstel ook al het Wetsvoorstel Flexibilisering BV-recht, Kamerstukken II
2006/2007, 31058, nr. 2. Zie hierover ook Nowak & Van den Ingh (2007), p. 132.

46. Art. 2:133 lid 2 BW.
47. Zie voor een overzicht Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 821.
48. Art. 2:134 lid 1 BW voor bestuurders en art. 2:144 lid 1 BW voor commissarissen.
49. Deze mogelijkheid is wel enigszins ingeperkt. Art. 2:132 lid 2 BW bepaalt dat indien in de

statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of ontslag slechts mag worden genomen met
een versterkte meerderheid in een ava, waarin een bepaald gedeelte van het kapitaal is
vertegenwoordigd, deze versterkte meerderheid twee derden van de uitgebrachte stemmen,
vertegenwoordigende meer dan de helft van het kapitaal niet te boven mag gaan.
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Zo komt voor dat er voor besluiten tot ontslag van bestuurders of commissarissen,
die niet plaatsvinden op voorstel van de rvc, een versterkte meerderheid is vereist.
Besluiten op voorstel van de rvc kunnen dan wel worden genomen met een
gewone meerderheid. Art. 2:134 lid 2 BW bepaalt dat indien in de statuten is
opgenomen dat een besluit tot schorsing of ontslag slechts mag worden genomen
met een versterkte meerderheid in een ava waarin een bepaald gedeelte van het
kapitaal is vertegenwoordigd, deze versterkte meerderheid twee derden van de
uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het kapitaal
niet te boven mag gaan.50 Bestuurders kunnen daarnaast ook door de rvc worden
geschorst.51

B. Preferente aandelen

De uitgifte van preferente aandelen is in Nederland waarschijnlijk de meest
voorkomende en in de praktijk meest in stelling gebrachte beschermingsmaat-
regel.52 Eerst betrof het vaak de uitgifte van gewone aandelen. Sinds de
invoering van art. 2:96 en 2:96a BW als gevolg van de 2e EG Richtlijn, betreft
het veelal de uitgifte van preferente aandelen aan een speciaal voor dit doel
opgerichte stichting. Door middel van de beschermingsprefs wordt invloed
uitgeoefend op de samenstelling van de ava en kan de besluitvorming in de ava
worden beïnvloed.53 De gedachte achter deze maatregel is dat de (potentiële)
stemmenmacht van een vijandige partij wordt verwaterd door de stichting tegen
lage kosten veel stemrecht te geven. Kort gezegd werkt het als volgt. In het
Nederlandse vennootschapsrecht is zowel het uitgeven van aandelen als het
geven van rechten tot het verkrijgen van aandelen een bevoegdheid van de
ava.54 Dit geldt ook als het gaat om preferente aandelen (aangenomen dat de
statuten voorzien in het bestaan van preferente aandelen). Deze bevoegdheden
kunnen door de ava aan het bestuur worden gedelegeerd. Op grond van een
dergelijke delegatie (of een specifiek hiertoe strekkend besluit van de ava zelf)
sluit het bestuur namens de vennootschap een overeenkomst met de stichting
waarin aan de stichting een call-optie wordt verleend tot het nemen van

50. Art. 2:134 lid 2 BW.
51. Art. 2:147 lid 1 BW. Dit tenzij de statuten anders bepalen. Tenzij de bevoegdheid tot

benoeming van bestuurders bij de rvc ligt, kan een schorsing door de rvc te allen tijde door
de ava worden opgeheven, zie art. 2:147 lid 2 BW.

52. In juni 2009 had volgens Eumedion 61.9% van de AEX-vennootschappen en 56.5% van de
AMX-vennootschappen beschermingsprefs. Zie Eumedion (2009), p. 6. In 1998 hadden nog
61.5% van de AEX-vennootschappen en 71.4% van de AMX-vennootschappen bescher-
mingsprefs. Zie Monitoring Committee Corporate Governance (1998), p.31-32.

53. Zie over preferente aandelen o.a. Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009),
p. 815-820 en Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 113-116, Dortmond (2008b), Van Olffen
(2000), p. 53-56, De Kluiver (1996a), p. 22-25 en p. 42-45 en Honée (1998b).

54. Art. 2:96 BW.
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preferente aandelen met een totale nominale waarde gelijk aan de nominale
waarde van alle (of de helft van alle) uitstaande gewone aandelen.55 Bij een
eventuele dreiging kan de stichting deze optie uitoefenen. Aangezien het stem-
recht in Nederland is gekoppeld aan de nominale waarde van de aandelen,56

verkrijgt de stichting een stemmenmacht die gelijk is aan die van alle (of de helft
van alle) uitstaande gewone aandelen. Onderdeel van de regeling is verder dat de
statuten bepalen dat de preferente aandeelhouders met voorrang boven de gewone
aandeelhouders recht hebben op een bepaalde vaste dividenduitkering. Als gevolg
hiervan zijn er bij de uitgifte van de preferente aandelen geen voorkeursrechten
voor de bestaande gewone aandeelhouders.57 Op deze manier wordt de stem-
menmacht van de bestaande aandeelhouders met 50% verwaterd (als de nominale
waarde van de uitgegeven preferente aandelen gelijk is aan de totale nominale
waarde van de uitstaande gewone aandelen). De optieovereenkomst met
de stichting kan voor lange tijd worden gesloten. De beperking van vijf jaar die
geldt bij de delegatie van de uitgiftebevoegdheid is niet van toepassing op het
toekennen van rechten tot het nemen van aandelen.58 Dit betekent dat als de ava
eenmaal heeft ingestemd met de toekenning van de optie, de vennootschap deze
constructie in principe voor een onbeperkte tijd in stand kan laten.59

De kosten van het nemen van de preferente aandelen kunnen relatief laag
worden gehouden. Dit wordt bewerkstelligd door de aandelen uit te geven tegen
de nominale waarde en te bepalen dat de stichting slechts 25% van de nominale
waarde behoeft te storten. De uitgifteprijs moet ten minste de nominale waarde
bedragen, maar het Nederlandse vennootschapsrecht staat toe dat vennoot-
schappen de betaling van maximaal 75% van die waarde verschuiven naar een
later tijdstip.60 Bovendien is de marktwaarde van beursgenoteerde aandelen
vaak vele malen hoger dan hun nominale waarde. De constructie wordt
vervolmaakt doordat de betaling van de aandelen wordt gefinancierd door
een of meer banken waarmee de stichting een stand by credit facility heeft.
Hierbij wordt overeengekomen dat het vaste dividend dat op de preferente
aandelen wordt uitgekeerd gelijk is aan de rente die de stichting aan de bank(en)

55. Het toekennen van deze optie moet voldoen aan dezelfde eisen als voor het uitgeven van de
aandelen. Voor de daadwerkelijke uitgifte is dan geen besluit van de ava meer nodig. Zie
art. 2:96 lid 1 en 5 BW.

56. Zie art. 2:118 BW. Hierbij moet worden opgemerkt dat de marktwaarde van beursgenoteerde
aandelen vaak vele magen hoger is dan hun nominale waarde.

57. Zie art. 2:96a lid 2 en 3 BW. Zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009),
p. 295-296.

58. Zie art. 2:96 lid 5 BW. Zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 292-293
en de daar aangehaalde literatuur. Schwarz is het hiermee niet eens zie Schwarz (1999),
p. 439-440. Zijn standpunt wordt mijns inziens overtuigend weersproken door De Kluiver
(2000b), p. 23-25 en Dortmond (2000a), p. 161.

59. Dit wordt in de ASMI-zaak betwist. Zie over ASMI hierna § 2.4.2 onder D.
60. Zie art. 2:80 lid 1 BW. In de praktijk zal de vennootschap de betaling van de overblijvende

75% niet opvragen.
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dient te betalen. Op deze wijze verkrijgt de stichting een grote stemmenmacht
tegen relatief lage kosten en met relatief weinig risico. Er wordt vanuit gegaan
dat het bestuur van de stichting in principe welwillend zal staan tegenover de
leiding van de uitgevende vennootschap.61 Bovendien kunnen de uitgegeven
aandelen niet zonder toestemming van de vennootschapsleiding aan derden
worden overgedragen. Hierdoor is de vennootschap tegen vijandige invloeden
beschermd. Als een bieder of activistische aandeelhouder reeds aandelen bezit,
wordt zijn stemmenmacht verwaterd. Bovendien is duidelijk dat een vijandige
partij niet een meerderheid van de stemmen kan verwerven zonder toestemming
of medewerking van de vennootschapsleiding (en het bestuur van de stichting).
Hij wordt hiermee dus gedwongen om van zijn pogingen af te zien of met de
vennootschapsleiding in onderhandeling te treden.

De uitgifte van preferente aandelen verhindert dus dat iemand de controle
over de doelvennootschap kan verwerven. Hierbij moet worden aangetekend
dat dit in principe ook problemen zou kunnen opleveren voor een door de
vennootschapsleiding aangezochte bevriende partij, een zogenoemde white
knight. Deze zou dan ook geen controle kunnen verkrijgen. Hierin wordt echter
meestal voorzien. Dikwijls kan de stichting de preferente aandelen wel met
toestemming van de vennootschapsleiding overdragen. Bovendien bevatten de
statuten van de vennootschap (en de optieovereenkomst) vaak een bepaling op
grond waarvan de vennootschapsleiding ervoor kan kiezen om de aandelen in te
trekken met terugbetaling van het op de aandelen gestorte bedrag. De bieder of
activist wordt dus zoals gezegd gedwongen om met de vennootschapsleiding in
onderhandeling te treden, terwijl de vennootschapsleiding de mogelijkheid
behoudt om ofwel deze onderhandelingen te laten slagen ofwel met een white
knight in zee te gaan.

Het is duidelijk dat deze beschermingsmaatregel zeer effectief kan zijn. In
principe is het op deze wijze gebruik maken van preferente aandelen door
rechters erkend als een legitieme beschermingsmogelijkheid tegen een onwel-
gevallige dreiging.62 Deze mogelijkheid is echter niet onbeperkt. Helemaal

61. Bijlage X bij het Fondsenreglement van Euronext Amsterdam (inmiddels afgeschaft) stelde
wel enige eisen aan de onafhankelijkheid van het bestuur van een dergelijke stichting.
Bijlage X stelde ook een beperking aan het aantal beschermingsmaatregelen mocht hebben
en stelt bepaalde voorwaarden voor de uitgifte van preferente beschermingsaandelen. Zo
moest de uitgevende vennootschap een ava te organiseren binnen vier weken na de uitgifte
om de uitgifte toe te lichten en binnen twee jaar na uitgifte waarin een besluit wordt
genomen of de preferente aandelen al dan niet worden ingekocht of ingetrokken. Inmiddels
vloeit de onafhankelijkheid voort uit de vrijstelling van de biedplicht onder de verplicht bod
regeling, zie art. 5:71 lid 1 sub c Wft. Zie hierover hierna § 5.3.4 onder D en voor enige
opmerkingen over de onafhankelijkheid van een dergelijke stichting, mede naar aanleiding
van de ASMI uitspraak van de OK, § 10.4.3 onder B1.

62. Zie o.a. Asser-Maeijer, p. 313-319 en 589-590 en de daar aangehaalde jurisprudentie. Zie
Steins Bisschop (2008), die vragen stelt bij de legitimiteit van deze constructie.
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duidelijk hoe een dergelijke uitgifte zal worden beoordeeld is het niet (zie
hierna § 2.4 en Hoofdstuk 10).

C. Stemrechtbeperking

Stemrechtbeperking is een vrij draconische beperking van de invloed van
aandeelhouders. Hierbij wordt in de statuten het aantal stemmen dat per
aandeelhouder kan worden uitgebracht beperkt.63 Zo kan worden bepaald dat
een aandeelhouder, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit, nooit meer dan
5% van de stemmen mag uitbrengen.64 Het is evident dat dit een drastische
beperking van aandeelhoudersinvloed is, die een stevige bescherming biedt
tegen vijandige overnames en activistische aandeelhouders. Deze constructie
komt bij beursvennootschappen tegenwoordig niet veel meer voor.

D. Certificering

Bij certificering worden de aandelen uitgegeven aan een administratiekantoor
(AK). Het AK, meestal een stichting, geeft vervolgens certificaten van aandelen
uit aan de uiteindelijke kapitaalverschaffers. Deze certificaten worden dan op de
beurs verhandeld.65 De positie van certificaathouders is op een aantal punten
gelijk aan die van een aandeelhouder (mits met medewerking van de vennoot-
schap uitgegeven). Er is echter een belangrijk verschil. De certificaathouder
heeft in principe geen stemrecht. Bij beursvennootschappen kan certificering
dus een duidelijk beschermend en oligarchisch karakter hebben.66 Veel hangt af
van de omstandigheid of de certificaten royeerbaar of beperkt royeerbaar zijn.
Niet royeerbare certificaten zijn op de beurs niet toegestaan. Certificering is in
Nederland een populaire constructie geweest, maar staat sinds een aantal jaren
onder druk. Het beschermend effect is enigszins gematigd door de invoering
van art. 2:118a BW in 2004. Lid 1 van dit artikel bepaalt dat certificaathouders
het recht hebben om op verzoek te worden gevolmachtigd om het aan de
aandelen verbonden stemrecht uit te oefenen. De beschermende werking is niet
geheel opgeheven. Art. 2:118a lid 2 BW bepaalt dat het AK de volmacht kan

63. O.g.v. art. 2:118 lid 4 BW.
64. Zie over stemrechtbeperking o.a. Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009),

p. 447 en 807 en Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 225.
65. Zie over certificering Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 834-858, Van

Schilfgaarde/Winter (2009), p. 220-223 en de daar aangehaalde literatuur. Zie specifiek over
certificering bij beursvennootschappen Steins Bisschop (1991), Dortmond (1996) en, in het
licht van de Richtlijn, Van Olffen (2004b).

66. Bijlage X bij het Fondsenreglement van Euronext Amsterdam (inmiddels afgeschaft) stelde
wel enige eisen aan het gebruik van certificering. Daarnaast stelde Bijlage X zoals hiervoor
gesteld ook een beperking aan het aantal beschermingsmaatregelen dat een vennootschap
mocht hebben.

BESCHERMING IN NEDERLAND

33



beperken, uitsluiten of een gegeven volmacht zelfs herroepen in geval een
openbaar bod is aangekondigd of wordt verwacht.67 Dat kan ook als er sprake
is van een partij die al dan niet in samenwerking met anderen meer dan 25%
van de certificaten bezit of als naar het oordeel van de AK de uitoefening van
het stemrecht door de certificaathouder wezenlijk in strijd is met het belang van
de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming.68 Door deze laatste
twee bepalingen blijft certificering ook in activisme situaties een zekere
bescherming bieden. Dit wordt enigszins geneutraliseerd door de Code. Deze
stelt dat certificering in principe niet als beschermingsmaatregel mag worden
gebruikt, maar slechts om te voorkomen dat door absenteïsme een (toevallige)
meerderheid de besluitvorming in de ava naar haar hand zet. Het AK dient
onder alle omstandigheden stemvolmachten te verlenen aan certificaathouders
die daar om vragen.69 Alles bij elkaar is een duidelijke trend waarneembaar dat
van certificering steeds minder gebruik wordt gemaakt.70

E. De structuurregeling

In 1971 werd het structuurregime in het leven geroepen.71 Het structuurregime
is in principe alleen van toepassing op zogeheten grote vennootschappen.72 In
het structuurregime werd veel macht gelegd bij de rvc, die het vennootschap-
pelijk belang moest dienen en dus niet alleen de belangen van aandeelhouders.
Om dit te bewerkstelligen werden de grote vennootschappen verplicht om een
rvc in te stellen, en kreeg deze rvc een aantal belangrijke bevoegdheden die in
het gewone regime aan de ava toekomen.73 Een van de achterliggende
gedachten was dat aandeelhouders in grote vennootschappen niet voldoende
in staat waren om het bestuur te controleren. Het idee was dat de rvc mede
namens de aandeelhouders toezicht zou gaan houden op het beleid van het
bestuur. Daarnaast voorziet de structuurregeling, volledig in lijn met de
toenmalige tijdsgeest, in een belangrijkere rol voor de medezeggenschap. De
ondernemingsraad krijgt in de structuurregeling bepaalde bevoegdheden, met

67. Art. 2:118a lid 2 sub a BW.
68. Art. 2:118a lid 2 sub b en sub c BW.
69. Zie Principe IV.2 en best practice bepaling IV.2.8 Code (2008).
70. Zie Van der Elst, De Jong & Raaijmakers (2008), p. 56. In 1998 waren (een deel van) de

aandelen van 30,8% van de AEX-vennootschappen en 52,4% van de AMX vennootschap-
pen gecertificeerd . Zie Monitoring Committee Corporate Governance (1998), p. 31-32. In
juni 2009 had volgens Eumedion 14,3% van de AEX-vennootschappen en 8,7% van de
AMX vennootschappen gecertificeerde aandelen. Zie Eumedion (2009), p. 6.

71. Wet van 6 mei 1971, Stbl. 1971, 289, inwerkingtreding 1 juli 1971. Zie hierover (uitgebreid)
Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 641-740, Van Schilfgaarde/Winter
(2009), p. 414-441 en Pitlo/Raaijmakers (2006), p. 414-418.

72. Een vennootschap is een structuurvennootschap als het voldoet aan de in art. 2:153 lid 2 BW
genoemde voorwaarden.

73. Art. 2:158 lid 1 BW.
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name inzake de benoeming van commissarissen. De belangrijkste bevoegdheid
van de rvc van een structuurvennootschap is de bevoegdheid om bestuurders te
benoemen en te ontslaan.74 Dit is duidelijk een aanzienlijke machtsverschui-
ving in de richting van de rvc. Daarnaast neemt de rvc van een structuur-
vennootschap de bevoegdheid om de jaarrekening vast te stellen van de ava
over75 en bepaalt art. 2:164 lid 1 BW dat bepaalde belangrijke besluiten van het
bestuur door de rvc moeten worden goedgekeurd. Zo zijn besluiten met
betrekking tot de uitgifte en intrekking van aandelen, belangrijke investeringen
of samenwerkingen, statutenwijziging en ontbinding van de vennootschap aan
de goedkeuring van de rvc onderworpen. De belangrijke en machtige positie
van de rvc werd in de oorspronkelijke structuurregeling nog eens onderstreept
doordat de structuurwet bepaalde dat de commissarissen niet werden benoemd
door de ava, maar door coöptatie. De inbreng van de ava bij de benoeming van
commissarissen was beperkt tot een aanbevelings- en bezwaarrecht. Ook ten
aanzien van het ontslag van commissarissen week het structuurregime af
van het gewone regime. Commissarissen konden alleen door een beschikking
van de Ondernemingskamer worden ontslagen.

In de loop der jaren heeft de structuurregeling veel kritiek gekregen, met name
op het systeem van coöptatie.76 Het structuurregime kwam de aandeelhouders-
invloed niet ten goede en werd, zeker als deze vrijwillig werd toegepast, in
toenemende mate gezien als een beschermingsconstructie. De macht van de ava
werd ingeperkt ten gunste van de rvc, terwijl de ava bijna geen invloed kon
uitoefenen op de samenstelling van die rvc. Mede als gevolg van deze (in
toenemende mate internationale) kritiek, is de structuurregeling 2004 ingrijpend
gewijzigd, min of meer langs de lijnen van een SER-advies uit 2001.77 Kern
van de wijziging is dat commissarissen niet meer via coöptatie worden
benoemd, maar door de ava.78 De benoemingsprocedure is ingewikkeld. De
benoeming geschiedt op voordracht van de rvc. De ava kan de voordracht met
een meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende ten minste
een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. De ava en de
ondernemingsraad hebben een algemeen aanbevelingsrecht en kunnen voor de
benoeming bepaalde kandidaten aanbevelen. Daarnaast heeft de ondernemings-
raad voor een derde van de rvc een versterkt aanbevelingsrecht. Dat wil zeggen
dat voor een derde van de leden van de rvc de rvc in principe de kandidaat
voordraagt die door de ondernemingsraad wordt aanbevolen. Mochten de rvc

74. Art. 2:162 BW. Dit artikel bepaalt verder dat benoeming niet kan geschieden zonder dat de
ava van een voorgenomen benoeming op de hoogte is gesteld. Ontslag kan alleen gegeven
worden als de ava daarover eerst is gehoord.

75. Art. 2:163 BW.
76. Zie o.a. Rietkerk (1992), Boot (1995), Maatman (1998), Moerland (2001).
77. SER-advies (2001). Zie hierover o.a. Van Ginneken (2001b).
78. Zie voor de benoemingsprocedure art. 2:158 BW.
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en de ondernemingsraad er niet uitkomen dan kan de Ondernemingskamer de
knoop doorhakken. Van belang is verder dat in de nieuwe regeling de ava op
grond van art. 2:161a BW het vertrouwen in de rvc in zijn geheel kan opzeggen.
Dit alles vormt in de praktijk weer een belangrijke machtsverschuiving terug
van de rvc naar de ava. Hiermee is aan een deel van de kritiek tegemoet
gekomen en loopt de structuurregeling internationaal niet meer al te zeer uit
de pas.79

Het oorspronkelijke structuurregime was een zeer effectieve beschermings-
maatregel.80 De beschermende werking is evident. Het bestuur noch de rvc
wordt door aandeelhouders benoemd, maar door de rvc. Tegenwoordig speelt
het structuurregime als beschermingsmaatregel een kleinere rol dan vroeger.81

Ten eerste is het beschermende karakter sinds de wetswijziging van 2004
minder geworden doordat de ava de rvc benoemt en ook kan wegzenden.
Enigszins indirect gaat de ava dus uiteindelijk weer over de samenstelling van
de vennootschapsleiding. Een tweede reden voor de verminderde relevantie van
de structuurregeling als beschermingsconstructie is het feit dat steeds minder
beursvennootschappen structuurvennootschappen zijn.82

F. Diversen (Pandora-constructies)

Naast de hiervoor genoemde beschermingsmaatregelen zijn er nog diverse
andere beschermingsmaatregelen. Van oudsher worden ook nog zogenoemde

79. Zie Van Ginneken (2001a), p. 159.
80. Zie o.a. Van der Grinten (1990).
81. De invloed van het structuurregime wordt in de pers vaak sterk overdreven. De suggestie

wordt nogal eens gewekt dat alle Nederlandse beursvennootschappen structuurvennoot-
schappen zijn. Dit zou een belangrijke reden zijn voor de beroemde dutch discount. Het is
nog maar de vraag in hoeverre de nieuwe structuurregeling nu internationaal nog afwijkt.
Een vergelijking met de Amerikaanse praktijk is interessant. Dat systeem, met een board of
directors bestaande uit voornamelijk non-executives die de officers, de executives,
benoemen is behoorlijk vergelijkbaar met een rvc die bestuurders benoemt. En sinds de
wijzigingen van 2004, worden ook commissarissen door aandeelhouders benoemd. Hiermee
lijkt het nieuwe structuurregime mijns inziens erg op de Amerikaanse praktijk.

82. In de aanloop naar de wetswijziging in 2004 schaften veel vennootschappen die destijds het
structuurregime vrijwillig toepasten dit regime af. Slechts een beperkt aantal vennootschap-
pen handhaafde het structuurregime volledige dan wel in gemitigeerde vorm. Zie Eumedion
(2009), p. 8. Er was altijd al de vrijstelling voor internationale topholdings, waardoor het
gemitigeerde structuurregime van toepassing is op het niveau van de Nederlandse sub-holding,
niet op het niveau van de beursgenoteerde topholding. Zie art. 2:153 lid 3 BW. Deze
zogenoemde ‘Nederland-constructie’ is speciaal ingevoerd voor internationaal opererende
Nederlandse beursvennootschappen voor wie toepassing van het volledige structuurregime
bezwaarlijk zou zijn. Zie over de problemen die deze constructie in concernverhoudingen kan
opleveren (onder de oude regeling) OK 13 maart 2003, NJ 2003, 248, JOR 2003/85 m.nt. Van
den Ingh (Corus).
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Pandora constructies genoemd. Dit vormt een soort restcategorie. Deze term
kwam voor in de inmiddels afgeschafte Bijlage X bij het Fondsenreglement.83

Bijlage X omschreef deze constructies nogal vaag en ruim. Kort gezegd
behoorden hiertoe enig onverplicht bestuursbesluit waarvan het oogmerk
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend is dat een toekomstig vijandig openbaar
bod in het algemeen zal worden gefrustreerd en enige overeenkomst die wordt
gesloten met dit oogmerk, al dan niet voorwaardelijk of onder tijdsbepaling.84

Honée komt tot de volgende typering: ‘…het zijn maatregelen die erop zijn
gericht zodanig in te grijpen in de vermogens- of zeggenschapspositie van de
doelwitvennootschap dat na welslagen van het bod het door de bieder beoogde
voordeel omslaat in een ernstig nadeel. Anders gezegd: op voorwaarde van
welslagen van het bod duperen zij de doelwitvennootschap met de bedoeling
daarmee de bieder te treffen.’85

Tot Pandora constructies worden in de literatuur veelal constructies gerekend
met Amerikaanse namen als poison pills, crown jewels en golden parachutes.86

Crown jewels worden omschreven als regelingen die ertoe strekken de
meest winstgevende onderdelen van een concern, de kroonjuwelen, daar-
buiten onder te brengen in bijvoorbeeld een “bevriende” stichting die de
koopsom over een lange periode schuldig blijft tegen betaling van een zekere
rente.87 Dit lijkt mij inmiddels een wat te beperkte omschrijving. Crown
jewel defenses kunnen ook bestaan uit transacties waarbij voor de bieder
aantrekkelijke onderdelen worden verkocht aan een derde (niet noodzake-
lijkerwijs een ‘bevriende stichting’), waardoor een overname voor een bieder
minder aantrekkelijk wordt.88

Poison pills worden in de Nederlandse literatuur omschreven als regelingen
waarmee wordt beoogd om bij een geslaagde vijandige overname belangrijke

83. Zie hierover Honée (1990), p. 45. In Bijlage X was de eis opgenomen dat van het bestaan
van Pandora constructies openbaar mededeling moet worden gedaan.

84. Honée (1990), p. 45-46.
85. Honée (1990), p. 48.
86. Zie hierover o.a. Honée (1990), Asser/Maeijer (2000), p. 596-597, Van der Heijden/Van der

Grinten, p. 346. De indeling is afkomstig uit de inmiddels vervallen Bijlage X bij het
Fondsenreglement.

87. Zie Conclusie AG Wesseling-van Gent bij RNA/Westfield, ov. 2.20. Als voorbeeld wordt
gewezen op de door Kluwer gehanteerde constructie tot overdracht van de groep Rechts-
wetenschappen tijdens de overnamestrijd tegen Elsevier in 1987. Zie Van Schilfgaarde
(2001), p. 189. Zie voor de beschrijving van een aantal varianten hiervan Honée (1990),
p. 46-47 en Voogd (1989), p. 185-193.

88. De verkoop van LaSalle door ABN AMRO zou als een crown jewel defense kunnen worden
aangemerkt. Zie hierover hierna § 2.4.2 onder C en § 10.4.3 onder B4. Hetzelfde zou kunnen
worden gezegd van de baggerfusie tussen HBG en BAM teneinde een bod van Boskalis
tegen te gaan. Zie HR 21 februari 2003, NJ 2003, 182 m.nt. Maeijer, JOR 2003/57 m.nt.
Nieuwe Weme (HBG).
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vermogensbestanddelen in handen te brengen van een ander dan de overnemer,
zoals een concurrent. De regeling leidt ertoe dat aan de vennootschap aanzien-
lijke schade wordt toegebracht die de overnemer ervan moet weerhouden zijn
pogingen door te zetten.89 Hiermee is het onderscheid met de beschrijving van
crown jewels niet zo groot.90 De aanduiding is ook enigszins verwarrend,
aangezien deze term uit de VS is overgenomen, maar in de VS in de praktijk
met poison pills hele andere constructies worden aangeduid.91 Ten slotte
worden in deze categorie vaak golden parachutes genoemd. Dit zijn kort
gezegd regelingen waarbij bestuurders of andere functionarissen van de doel-
witvennootschap bij een mogelijk geslaagde vijandige overname aanspraak
kunnen maken op een buitensporige afvloeiingsregeling.92

Naast de hiervoor gegeven voorbeelden en omschrijvingen zijn er nog vele
soorten beschermende handelingen te verzinnen.93 Ik noem bijvoorbeeld nog
het zoeken naar een white knight als alternatief voor de vijandige bieder en het
beschermen van een eventuele fusieovereenkomst met deze white knight door
middel van het overeenkomen van break-up fees of andere contractuele
afspraken (zogenoemde deal protection measures).94 Op deze regelingen, die
voor een belangrijk deel zijn overgewaaid uit de VS, ga ik in het volgende
hoofdstuk, over bescherming in de VS, uitgebreider in.

2.4 De normering van bestuurlijk handelen in vijandige
overnamesituaties

2.4.1 De rechterlijke toetsing van bescherming: algemeen

Zoals in de vorige paragraaf aangegeven, zijn er allerlei soorten beschermings-
maatregelen. De rechtsgeldigheid van de invoering van de meeste statutaire
beschermingsmaatregelen is onbetwist.95 Hiervoor geldt dat als de vereiste

89. Zie Van Schilfgaarde (2001), p. 188-189, Conclusie AG Wesseling-van Gent bij RNA/
Westfield, ov. 2.20.

90. Zie ook Honée (1990), p. 48.
91. Zie over de poison pill hierna § 3.3.2 onder A en Van Ginneken (2005). Zie ook Posch

(2008).
92. Zie Van Schilfgaarde (2001), p. 189, Conclusie AG Wesseling-van Gent bij RNA/Westfield,

ov. 2.20.
93. Er zijn nog veel meer beschermingsmaatregelen. Zie o.a. Voogd (1989), p. 17 e.v. en Van

Olffen (2000), p. 51 e.v. Ik noem hier nog de mogelijkheid van een zogenoemde Employee
Stock Option Purchase Plan (ESOP), die in de Gucci-zaak werd gebruikt. Een ESOP heeft
een zekere verwantschap met de uitgifte van preferente aandelen. Zie hierover Van Olffen
(2000), p. 58-60.

94. Zie § 3.3.2 onder D5. Zie hierover ook § 10.4.3 onder B3 en Stevens (2008), p. 207 e.v.
95. Zie Voogd (1989). Zie ook Raaijmakers (1995), p. 139.

HOOFDSTUK 2

38



procedures zijn gevolgd en de besluitvorming daarover rechtsgeldig tot stand is
gekomen, ze in principe zijn toegestaan.96 De wijze waarop er in voorkomende
gevallen gebruik wordt gemaakt van deze maatregelen kan door de rechter
worden getoetst. Dit gebruik moet verantwoord zijn en moet worden geken-
merkt door een zorgvuldige belangenafweging en een genoegzame motivering
van de uiteindelijke beslissing.97 Dit geldt niet alleen voor de vennootschaps-
leiding, maar ook voor de houders van prioriteitsaandelen of voor het bestuur
van de (bevriende) stichting die de uitgegeven aandelen houdt, of in geval het
AK de certificaten heeft uitgegeven.98 Over Pandora constructies, zoals crown
jewel defenses en golden parachutes, lijkt de opvatting dat deze niet snel
geoorloofd zullen zijn.99

De uitgifte van preferente aandelen is waarschijnlijk de meest voorkomende
beschermingsmaatregel. Vroeger betrof het vaak de uitgifte van gewone
aandelen, daarna veelal de uitgifte van preferente aandelen.100 De rechtspraak
gaat dan ook vaak over de uitgifte van (preferente) aandelen. Een van de meest
bekende is waarschijnlijk de uitspraak van de Hoge Raad in Doetinchemse
IJzergieterij uit 1949. Daar werd de macht van een meerderheidsaandeelhouder
gebroken door de uitgifte van gewone aandelen.101 Met name in de jaren ’80 en
’90 van de vorige eeuw zijn er verschillende uitspraken van met name lagere
rechters geweest over de uitgifte van (preferente) aandelen. Veelal werd de
emissie aangevallen op grond van art. 2:15 lid 1 sub b jo. 2:8 BW. De eisers
betoogden dan, vaak in kort geding, dat het besluit van de vennootschapsleiding
vernietigbaar was omdat het in strijd was met de redelijkheid en billijkheid van
art. 2:8 BW. Bekende voorbeelden van uitspraken hierover zijn Ahold/Asko,
Mulder Boskoop en Auxinvest/GTI Holding.102

96. Zie over het totstandkomen van beschermingsconstructies voor en na een beursgang
Raaijmakers (1995), p. 139-140.

97. Zie Asser/Maeijer (2000), p. 590.
98. Zie Asser/Maeijer (2000), p. 590. Zie ook Nieuwe Weme (2007c), p. 161 en Asser/Maeijer/

Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 804. Zie echter de ASMI-uitspraak van de Hoge
Raad, zie hierover hierna § 2.4.2 onder D.

99. In 1991 heeft de regering gesteld dat het omstreden is in hoeverre Pandora constructies
rechtens aanvaardbaar zijn. Men acht het op zijn minst twijfelachtig of het ingrijpen in de
vermogenspositie van de vennootschap, met als enig argument dat op deze wijze een
ongewenste bieder wordt afgeschrikt, een rechterlijke toets kan doorstaan. Zie de brief van
de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Justitie van 1 februari 1991, Kamer-
stukken II, 1990-1991, 21 038, nr. 22, p. 4. Zie hierover uitgebreider hierna § 10.4.3.

100. Dit door de implementatie van de 2e EG-Richtlijn.
101. Zie hierover Honée (1996). Zie ook o.a. Raaijmakers (1995), p. 140.
102. Zie hierover en voor een ruim overzicht van de (oudere) rechtspraak o.a. Asser/Maeijer

(2000), p. 313-320, Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 279-285, Van
Schilfgaarde/Winter (2006), p. 96-97, Raaijmakers (1995), p. 140-142 en Voogd (1989),
p. 203-204 en 241-244.
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De lijn van deze jurisprudentie is voortgezet door de Ondernemingskamer.
Tegenwoordig wordt in Nederland het bestuurlijk handelen in vijandige
overnamesituaties in toenemende mate genormeerd in enquêteprocedures.
Zeker sinds in 1994 de mogelijkheid van onmiddellijke voorzieningen werd
geïntroduceerd, wordt de vraag of het gebruik van beschermingsmaatregelen
geoorloofd is meestal in enquêteprocedures beantwoord. Hiermee is de enquê-
tejurisprudentie de voornaamste bron van normering is geworden.103 Met name
de recente beschikkingen van de Ondernemingskamer en de Hoge Raad over de
perikelen rondom de beursvennootschappen RNA, Stork, ABN AMRO en
ASMI bieden enige houvast over de vraag aan welke normen men zich in
vijandige overnamesituaties heeft te houden. Hierbij is van belang zich te
realiseren dat het in enquêteprocedures gaat om het vaststellen of sprake is van
wanbeleid van de onderzochte vennootschap. De bekende twee fasen van de
enquêteprocedure introduceren de even bekende open normen. Ten eerste moet
sprake zijn van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen alvorens
een onderzoek wordt gelast.104 Vervolgens moet, mede op basis van het
onderzoek,105 worden bepaald of sprake is van wanbeleid.106 Onder wanbeleid
wordt verstaan een onzorgvuldig dan wel laakbaar handelen dat een zo ernstig
karakter heeft dat er sprake is van strijd met elementaire beginselen van
verantwoord ondernemerschap, aldus de Hoge Raad in zijn bekende OGEM
beschikking.107 Wat deze elementaire beginselen van verantwoord ondernemer-
schap precies inhouden is niet altijd even duidelijk, maar men lijkt het er over

103. Zie Raaijmakers (2003a), p. 216 en zijn daar aangehaalde noot in Ars Aequi. Ook als er
sprake is van wanbeleid kan een besluit worden vernietigd. Zie ook Raaijmakers (2002a),
p. 158. Zie voor kritiek op de rol van de OK in overnamegevechten, zeker als het gaat om
het gelasten van onmiddellijke voorzieningen, Raaijmakers & Van der Schee (2008),
p. 1143-1147.

104. Art. 2:350 BW. Er zijn gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen indien er
zodanige feiten en omstandigheden aan het licht zijn gekomen dat er een gerede kans is dat
bij nader onderzoek blijkt van onjuist beleid. Zie o.a. Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe
Weme (2009), p. 968 en Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 360.

105. In HR 27 september 2000, NJ 2000, 653, JOR 2000/217 m.nt. Brink (Gucci) oordeelde de
Hoge Raad dat de OK alleen op basis van een enquêteverslag kan oordelen dat van
wanbeleid is gebleken en in aansluiting daarop voorzieningen in de zin van art. 2:356 BW
kan treffen. Een oordeel van wanbeleid hoeft niet uitsluitend te zijn gebaseerd op hetgeen uit
het verslag is gebleken. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110,
m.nt. Blanco Fernandez (RNA/Westfield), rov. 3.13 en 3.21. Zie ook Thierry (2003), p. 218
en Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 364.

106. En eventueel in aansluiting daarop voorzieningen treffen in de zin van art. 2:356 BW. Zie
art. 2:355 BW.

107. Zie HR 10 januari 1990, NJ 1990, 466 (OGEM) m.nt. Maeijer. Zie over wanbeleid o.a.
Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 1009-1018, Van der Heijden/Van der
Grinten, nr. 367 en Mok (2004), p. 45 e.v. Zie over de (verhouding tussen de) verschillende
enquêterechtelijke begrippen uitgebreid Assink (2007a), p. 387-503.
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eens dat in elk geval sprake dient te zijn van ernstige verwijtbaarheid.108

Timmerman heeft al eens gepleit voor het hanteren van de begrippen ‘zorg-
vuldigheidsbeginsel’ en ‘loyaliteitsbeginsel’ voor de normering van de be-
stuurstaak in plaats van terminologie als ‘elementaire beginselen
van verantwoord ondernemerschap’.109 De twee door Timmerman genoemde
beginselen zeggen zijns inziens uiteindelijk weinig over wat echt goed onder-
nemen is, maar zijn min of meer minimumeisen die aan ondernemers gesteld
mogen worden.110 Ook andere beginselen, zoals de door de Ondernemings-
kamer geïntroduceerde beginselen van behoorlijk ondernemingsbestuur, kun-
nen een rol spelen bij de beoordeling van het handelen van het bestuur.111 Uit
beschikkingen van de Hoge Raad en de Ondernemingskamer blijkt verder dat
overtreding van de in art. 2:8 BW neergelegde regel dat de vennootschap en
degenen die krachtens de wet en de statuten bij haar organisatie zijn betrokken
zich als zodanig tegenover elkaar moeten gedragen naar hetgeen door de
redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd, tot wanbeleid kan leiden.112

Deze regel lijkt in vijandige overnamesituaties aan belang te winnen. De
discussie hierover is nog niet uitgekristalliseerd.113 Het wanbeleid behoeft
geen structureel karakter te hebben. Ook een enkele gedraging kan wanbeleid
opleveren. Dit zal met name het geval zijn indien die gedraging tot voor de
onderneming zeer ernstige gevolgen heeft geleid en niet het karakter draagt van
een incidentele beleidsfout.114 De Hoge Raad heeft in de RNA uitspraak

108. Zie ook de RNA beschikking waarin de Hoge Raad instemt met de weergave van OK dat het
handelen van RNA ernstig verwijtbaar is. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer,
JOR 2003/110, m.nt. Blanco Fernandez (RNA/Westfield), rov. 3.26.

109. Zie Timmerman (1992a), p. 33. Zie ook Assink (2006b), p. 315. In het verlengde hiervan
heeft Assink in zijn proefschrift een poging gedaan om eveneens op basis van deze twee
pijlers, de loyaliteitsplicht en de zorgvuldigheidsplicht, de te hanteren toetsingsnormen
concreter in te vullen. Zie Assink (2007a), p. 507-590.

110. Zie Timmerman (1992a), p. 33.
111. Vooral de OK lijkt een en ander uit te breiden met nieuwe terminologie (onbehoorlijk

ondernemingsbestuur, (eis van) behoorlijk ondernemingsbestuur, verantwoord ondernemer-
schap, in de maatschappij levende opvattingen van corporate governance (HBG)) en lijkt
minder te hechten aan ernstige verwijtbaarheid. Zie hierover kritisch Raaijmakers (2003b),
p. 1378.

112. HR 1 maart 2002, NJ 2002, 296 m.nt. Maeijer, JOR 2002/79 m.nt. Van den Ingh
(Zwagerman Beheer), rov. 3.2-3.6 en OK 27 mei 1999, NJ 1999, 487, JOR 1999/121
m.nt. Prinsen (Gucci), rov. 3.5-3.10

113. Zie de conclusie van AG Wesseling-van Gent bij RNA/Westfield, ov. 3.44 en de conclusie
van AG Bakels bij HR 21 februari 2003, NJ 2003, 181 m.nt. Maeijer (onder NJ 2003, 182),
JOR 2003/58 m.nt. Brink (VIBA/VEB), ov. 2.2-2.7. Zie ook § 2.4.2.

114. Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 368.
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bevestigd dat ook het (incidenteel) nemen of handhaven van beschermings-
maatregelen, zonder directe zeer ernstige gevolgen, tot wanbeleid kan leiden.115

Voor het beantwoorden van de vraag of sprake is van wanbeleid, moet het
beleid worden getoetst aan de doeleinden van de vennootschap.116 Hier wordt
niet alleen het doel van de vennootschap in strikte zin bedoeld, maar komt men
bij het voor het Nederlands vennootschapsrecht zo karakteristieke vennoot-
schappelijk belang en het uitgangspunt van belangenpluralisme.117 Deze
vloeien voort uit de algemene richtsnoer voor bestuur en commissarissen, dat
zij zich bij de uitoefening van hun taak hebben te richten naar het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming.118 Over de binnen een
Nederlandse vennootschap af te wegen belangen en het begrip vennootschap-
pelijk belang is reeds het nodige gezegd en geschreven. Volgens Maeijer, die
met zijn oratie in 1964 het vennootschappelijk belang op de kaart heeft gezet,
betreft dit het belang dat de vennootschap heeft bij haar eigen gezonde bestaan,
uitgroei en voortbestaan met het oog op het door haar te bereiken doel. Het
vennootschappelijk belang is geen absolute grootheid en is geen doel op
zichzelf; zo kan zij verbleken wanneer ieder uitzicht op rentabiliteit van de
bijeengebrachte middelen komt te vervallen. Maeijer beschouwt dit als een
eigen, zelfstandig belang van de vennootschap, dat bestaat naast de belangen
van andere bij de vennootschap betrokkenen.119 Een andere opvatting, afkom-
stig van Van der Grinten, is dat het vennootschappelijk belang de resultante is
van afweging van belangen van hen die bij de vennootschappelijke werkzaam-
heden zijn betrokken, zoals aandeelhouders, werknemers, leveranciers en
afnemers. De afweging dient door bestuur en raad van commissarissen te
worden gemaakt.120 Wat het vennootschappelijk belang ook precies is, ik volsta

115. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110, m.nt. Blanco Fernandez
(RNA/Westfield), rov. 3.26. Zie ook de conclusie van AG Timmerman bij HR 18 november
2005, NJ 2006, 173 m.nt. Maeijer, JOR 2005/ 295, m.nt. Brink (Unilever), ov. 5.15-5.17.

116. C.A. Boukema, Rechtspersonen, art. 2:355 BW, aantekening 2 en Van Schilfgaarde/Winter
(2009), p. 369.

117. Timmerman noemt dit pluraliteitsbeginsel een grondslag/beginsel van het Nederlandse
ondernemingsrecht, zie Timmerman (2009a), p. 6-8. Zie ook Timmerman (2005), p. 7 en
Wezeman (2007), p. 99-100.

118. Zie voor commissarissen art. 2:140 lid 2 BW. Hoewel niet expliciet uit de wet af te leiden,
wordt aangenomen dat dit ook geldt voor bestuurders. Zie Asser/Maeijer/Van Solinge &
Nieuwe Weme (2009), p. 478. Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht stelt voor dit
uitgangspunt ook voor bestuurders expliciet in de wet op te nemen. Zie Kamerstukken II
2008/2009, 31763, nr. 2.

119. Zie Maeijer (1964), Maeijer (1989), p. 2 en Asser/Maeijer (2000), p. 385. Deze opvatting is
door Mendel aangeduid als de ‘holistische opvatting’ van het vennootschappelijk belang.
Zie Mendel (1989a).

120. Zie Van der Heijden/Van der Grinten (1992), p. 406-407 (nr. 231). Zie over de opvatting van
Van der Grinten Mendel (1989b), p. 4.
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hier met te concluderen dat tot de af te wegen belangen in ieder geval meer
belangen horen dan alleen de belangen van aandeelhouders.121 Op dit punt kom
ik in Hoofdstuk 10 nog uitgebreid terug.

Verder is een algemeen aanvaard principe dat de rechter niet op de stoel van de
ondernemer moet gaan zitten.122 Bij de beoordeling van een ondernemers-
beslissing dient te worden gewaakt voor het ten toon spreiden van wijsheid
achteraf.123 In dit verband wordt in Nederland meestal gesteld dat in enquê-
teprocedures slechts marginaal moet worden getoetst.124 Dit wordt afgeleid uit
de parlementaire geschiedenis en de door de Hoge Raad en de Ondernemings-
kamer gehanteerde terminologie.125 De SER spreekt in zijn advies van 1988
inzake wijziging van het enquêterecht van marginale toetsing en bedoelt
daarmee dat de Ondernemingskamer zich moet beperken tot de vraag of de
ondernemer in de gegeven omstandigheden in redelijkheid tot zijn beleid had
kunnen komen; met andere woorden of de ondernemer de grens (marge) van
zijn beleidsvrijheid niet heeft overschreden.126 Maeijer stelt dat de marginaliteit
van de toetsing blijkt uit de gebezigde formuleringen. Er is slechts sprake van
wanbeleid indien gehandeld is in strijd met de elementaire beginselen van
verantwoord ondernemerschap. Bovendien moet het onzorgvuldig of laakbaar
handelen een zo ernstig karakter hebben dat etc. Dit wil zeggen dat de
Ondernemingskamer alleen beoordeelt of de ondernemer in de gegeven
omstandigheden in redelijkheid tot zijn beleid heeft kunnen komen, en daarbij
niet een te erkennen marge aan beleidsvrijheid heeft overschreden. In deze
omschrijvingen ligt een zekere marge van beleidsvrijheid voor de ondernemer
besloten.127 Raaijmakers ziet in de terminologie ‘ernstige strijd met elementaire

121. Zie over het vennootschappelijk belang en het stakeholdermodel uitgebreid hierna § 10.3.3.
122. Timmerman noemt dit een beginsel (in opkomst) van het ondernemingsrecht, zie Timmer-

man (2009a), p. 11. Zie over de ratio van beperkte rechterlijke toetsing van bestuurlijk
gedrag Assink (2007a), p. 14-43.

123. OK 7 december 1989, NJ 1989, 827 (Bredero).
124. Anders: De Kluiver (2000a), p. 234 waarin hij ook verwijst naar De Kluiver & Koelemeijer

(1998), p. 31 e.v. Zie uitgebreid over (de gebreken van) deze marginale toetsing Assink
(2007a), p. 43-71.

125. Zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 1011-1012.
126. Kamerstukken II 1991/1992, 22 400, nr. 3, p. 8 (verwijzend naar SERAdvies, Den Haag 88/14,

p. 34). Zie ook Boukema, Rechtspersonen, art. 2:355 BW, aantekening 2. Zie ook Uniken
Venema (1995), p. 43 en 79-80, Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 1011
en de noot van Maeijer onder HR 21 februari 2003, NJ 2003, 182 (HBG), nr. 4.

127. Asser/Maeijer (2000), p. 819. Zie ook Maeijer in zijn noot onder OK 21 juni 1979, NJ 1980,
73 (VHLF) (die tevens gaat over OK 21 juni 1979 (Batco)), nr. 3 (en nr. 8 slot) en in zijn
noot onder HR 21 februari 2003, NJ 2003, 182 (HBG), nr. 4. Dit geldt overigens volgens
Maeijer ook voor de vraag of er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen.
Hieronder moet worden verstaan: de feiten en omstandigheden die tezamen een behoorlijke
kans inhouden dat bij nader onderzoek blijkt van onjuist beleid. De terminologie ‘gegronde’
redenen en ‘behoorlijke’ kans wijzen er op dat ook hier een zekere beleidsvrijheid van de !
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beginselen van verantwoord ondernemerschap’ een dubbele drempel om tot een
uitspraak van wanbeleid te komen. Beide drempels markeren de marginaliteit
van de toets. Het gaat niet slechts om beginselen, maar om elementaire
beginselen. Het gaat voorts niet om (al dan niet onbehoorlijk) ondernemings-
bestuur, zoals de Ondernemingskamer wel heeft gehanteerd, maar om (al dan
niet verantwoord) ondernemerschap, welke term niet slechts verwijst naar de
bestuurlijke inrichting van de organisatie en het functioneren van haar bestuur
en toezichthouders, maar ook naar haar organisatie en maatschappelijk onder-
nemingsfunctie als geheel.128 Het gaat dus om het handelen als ondernemer,
hetgeen ondernemingsvrijheid en dus marginale toetsing impliceert. Volgens
Winter kan het begrip marginale toetsing weinig tot een beter inzicht bijdragen.
De uitdrukking ‘strijd met elementaire beginselen van verantwoord onderne-
merschap’ moet zo worden begrepen dat enerzijds aan de ondernemer een
ruime beleidsvrijheid wordt gelaten voor wat betreft de door hem genomen
bedrijfsbeslissingen maar dat anderzijds nauwkeurig wordt nagegaan op grond
van welke gegevens en volgens welke procedures hij tot die beslissingen is
gekomen. Dit houdt in dat in elk geval voor de werkwijze en het proces van
besluitvorming een integrale, en geen marginale, toets moet worden gehan-
teerd.129 Ook dit biedt behoorlijke ruimte om ondernemersbeslissingen te
respecteren.130

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de toetsing van bestuurlijk handelen
geschiedt op grond van open, maar ook enigszins vage normen. De opvattingen
over wat elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap zijn
kunnen ook aan verandering onderhevig zijn.131 Interessant is dat in de
wetsgeschiedenis te vinden is dat een van de redenen voor een marginale

vennootschap moet worden gerespecteerd. Zie Asser/Maeijer (2000), p. 799 (Van Solinge en
Nieuwe Weme zijn dezelfde mening toegedaan, zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe
Weme (2009), p. 968) en de noot van Maeijer onder OK 10 december 1981, NJ 1983,
24 (Ford), nr. 5.

128. Raaijmakers (2003b), p 1378.
129. Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 369-370. Zie in gelijke zin Timmerman (2003c),

p. 1634.
130. Ook Maeijer stelt dat er onderscheid kan worden gemaakt tussen de materiële inhoud van het

beleid en de wijze waarop het beleid en de hieraan ten grondslag liggende besluiten tot stand
zijn gekomen (de in acht te nemen formele zorgvuldigheid). De toetsing door de OK aan het
formele zorgvuldigheidsbeginsel kan uiteraard minder marginaal zijn dan een inhoudelijke
toetsing; in zoverre heeft de OK het bij een dergelijke toetsing gemakkelijker. Zie Asser/
Maeijer (2000), p. 819. Zie ook Maeijer (1982), p. 20. Van Solinge en Nieuwe Weme
zijn dezelfde mening toegedaan, zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009),
p. 1012.

131. Zie bijvoorbeeld de discussie over In hoeverre de normen uit de Code hiertoe behoren. Zie
Winter (2003b), p. 331-342, Timmerman (2003c), p. 1636 e.v. en Raaijmakers (2004),
p. 67-81, Slagter (2004b), p. 976-981.
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toetsing is dat in concreto verschillend gedacht kan worden over de vraag waar
de beleidsvrijheid van de ondernemer precies ligt. Die grens kan verschuiven
als gevolg van veranderingen of ontwikkelingen in het rechtsbewustzijn.132

Ook is niet eenduidig hoe actief, integraal en inhoudelijk de rechter het beleid
van de vennootschap moet toetsen. Timmerman heeft aangegeven dat we in
Nederland niet veel verder zijn gekomen dan de gedachte dat de rechter
terughoudend dient te toetsen133 en bepleit in een aantal mooie beschouwingen
over dit onderwerp toetsing op grond van onderscheid tussen gedragsnorm en
toetsingsnorm in plaats van de in zijn ogen minder bruikbare marginale
toetsing.134 In navolging hiervan heeft Assink in zijn proefschrift een zeer
behartenswaardige poging gedaan om concreter te maken hoe de rechterlijke
toetsing gestalte zou moeten worden gegeven.135 Dat een en ander niet
eenduidig is blijkt ook wel uit het verschil in opvattingen tussen de Onderne-
mingskamer en de Hoge Raad, die de Ondernemingskamer de laatste jaren in
een aantal belangrijke zaken heeft teruggefloten.136 In algemene zin kan
worden gezegd dat, zeker bij de Ondernemingskamer, een neiging lijkt te
bestaan om minder terughoudend te toetsen.137

2.4.2 De recente rechtspraak

A. RNA/Westfield

Tegen de hiervoor geschetste achtergrond heeft de Hoge Raad in 2003 de
beschikking RNA/Westfield gewezen, zonder twijfel een van de belangrijkste
uitspraken van de laatste jaren over het normeren van bestuurlijk handelen in
vijandige overnamesituaties.138 Het gaat hier over een strijd tussen Rodamco

132. Zie Kamerstukken II 1991/1992, 22 400, nr. 3, p. 8.
133. Zie Timmerman (2003a), p. 555.
134. Zie Timmerman (2009a), p. 11. Zie over dit onderscheid reeds Timmerman (2006a), p. 337

en Timmerman (2003a), p. 555.
135. Zie Assink (2007a), p. 507-590. Hij doet dat niet alleen voor het enquêterecht, maar ook

voor de toetsing op grond van (de systematiek van) art. 2:9 BW, zie Assink (2007a),
p. 607-633.

136. Zie in 2003 al Timmerman (2003a), p. 555-556. Intussen kan nog worden gewezen op o.a.
de uitspraken van de Hoge Raad in ABN AMRO, DSM en ASMI. Dit verschijnsel doet zich
ook in Delaware voor, waar het Delaware Supreme Court het Delaware Chancery Court in
een aantal belangrijke (overname)uitspraken heeft teruggefloten. Zie uitgebreid Gilson
(2001b), p. 497-501 en Gilson (1997), p. 918-920.

137. Zie Timmerman (2003a), p. 557, die deze neiging onjuist maar begrijpelijk vindt, en
Raaijmakers (2003b), p.1378-1379.

138. HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez
(RNA/Westfield). Zie hierover o.a. Josephus Jitta (2003), p. 348-351, Winters (2003),
p. 134-138, Winters & Van der Weert (2003), p. 302-305. Het cassatieberoep richtte zich
tegen OK 22 maart 2002, JOR 2002/82 m.nt. Van den Ingh. Zie over deze uitspraak o.a.
Kemperink (2002), p. 236-243 en Raaijmakers (2003a), p. 215-223.
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North America N.V. (RNA), een beleggingsmaatschappij in onroerend goed, en
het Australische Westfield concern.139 Westfield wil RNA ertoe bewegen het
beheer van haar onroerend goed portefeuille aan haar over te dragen.140

Teneinde dit te bewerkstelligen koopt Westfield onderhands van ABP circa
23,9% in het geplaatste kapitaal van RNA tegen betaling van ruim EUR 536
miljoen, hetgeen neerkomt op een prijs van 20% boven de beurskoers. Nadien
koopt Westfield op de beurs nog eens 1% van de uitstaande aandelen, waardoor
zij uiteindelijk ongeveer 24,9% van de aandelen houdt. RNA ziet geen heil in
de plannen van Westfield. RNA heeft, na kritiek van beleggers (waaronder
grootaandeelhouder ABP) en analisten, het externe beheer van de onroerend
goed portefeuille juist intern ondergebracht. Om dit te bewerkstelligen heeft
RNA in 2000 een grote overname gepleegd.141 Het door Westfield gepresen-
teerde plan is weer een drastische koerswijziging en komt er in de kern op
neer dat dit intern beheer weer overgaat naar extern beheer, en wel door
Westfield.

RNA heeft sinds 2000 een open structuur, dat wil zeggen zonder bescher-
mingsmaatregelen of andere grote beperkingen in de bevoegdheden van
aandeelhouders.142 Westfield geeft aan niet van plan te zijn een openbaar
bod uit te brengen op alle aandelen in RNA. Met haar belang probeert
Westfield, dankzij het gebruikelijke aandeelhoudersabsenteïsme, ook zonder
een bod de feitelijke macht in RNA verkregen. Westfield verzoekt RNA een
bava bijeen te roepen waar onder meer zou moeten worden beraadslaagd
en beslist over ontslag en benoeming van bestuurders en commissarissen van
RNA. RNA reageert door het nemen van een beschermingsmaatregel tegen
deze, in de ogen van RNA, sluipoverval. Hiervoor wordt de Stichting RNA
opgericht, waaraan 14,7 miljoen gewone aandelen worden uitgegeven met een
optie om tot dit belang naar eigen goeddunken uit te breiden tot 41,2% van het

139. RNA was een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a
lid 1 BW, met een beursnotering aan Euronext Amsterdam, die voornamelijk belegde in
onroerende zaken in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

140. Kort gezegd stelt Westfield voor dat de onroerend goed portefeuilles van RNA en een door
Westfield beheerde trust (Westfield America Trust) worden geïntegreerd en Westfield het
beheer van die aldus te vormen portefeuille overneemt.

141. Na deze kritiek was RNA op zoek gegaan naar mogelijkheden om intern beheer te
realiseren. Zij was daarin geslaagd door de verwerving in november 2000 van URBAN
Shopping Centers Inc., een Amerikaanse vennootschap, voor een overnamesom van $3
miljard. Deze dochtervennootschap heeft na de overname het intern beheer over het
onroerend goed op zich genomen.

142. In dat jaar zijn de statuten gewijzigd, waardoor de leden van de raad van commissarissen en
de directie vrijelijk door de ava worden benoemd en ontslagen. De statuten kennen sindsdien –
anders dan voorheen – ook geen prioriteitsaandelen of overige beschermingsmaatregelen meer,
zoals de mogelijkheid om preferente beschermingsaandelen uit te geven.
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geplaatst kapitaal.143 Verder wordt de Stichting Belangenbehartiging Beleggers
RNA (SBBR) opgericht. SBBR heeft tot doel het behartigen van de belangen
van aandeelhouders in RNA, en werft daarvoor zonodig stemmen voor nog te
houden aandeelhoudersvergaderingen. SBBR krijgt financiële steun van RNA.
Ten slotte wijzigt RNA de (arbeids-)overeenkomsten van de leden van de raad
van bestuur van RNA en een honderdtal leidinggevende werknemers. Het
begrip change of control is uitgebreid met het geval dat de rvc niet langer
bestaat uit 75% van de thans zittende leden. Bij change in control krijgen de
bestuurders recht op drie jaarsalarissen, inclusief bijzondere beloningen, ook als
zij niet worden ontslagen.

Westfield laat het er niet bij zitten en richt zich tot de Ondernemingskamer met
het verzoek een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken bij
RNA. De Ondernemingskamer honoreert het verzoek en gelast een onder-
zoek.144 Tijdens het onderzoek praten partijen door teneinde te bezien of er een
oplossing kan worden gevonden. Nog voor de verschijning van het rapport van
de onderzoekers, maken partijen bekend dat zij overeenstemming hebben
bereikt. Westfield en The Rouse Company, een aan Westfield gelieerde
vennootschap, zullen gezamenlijk RNA overnemen door middel van een
aankoop van de activa van RNA tegen betaling in contanten, waarna de
opbrengst van deze verkoop aan de aandeelhouders van RNA zal worden
uitgekeerd en RNA zal worden geliquideerd.145 Ondanks deze schikking, loopt
de enquêteprocedure door. Het onderzoeksrapport verschijnt en na een verdere
behandeling van de verzoeken oordeelt de Ondernemingskamer alsnog dat
sprake is van wanbeleid.146 Daags daarna wordt het overnamevoorstel en de
daaropvolgende liquidatie van RNA op een bava met 86,8% van de stemmen
aangenomen.147 De strijd is hiermee ten einde. Het oordeel van de Onderne-
mingskamer dat er sprake is van wanbeleid bij RNA blijft evenwel staan. RNA

143. Dit kan zonder tussenkomst van de ava omdat RNA een beleggingsmaatschappij met
veranderlijk kapitaal is, zie art. 2:76a BW. De uitgifteprijs van de aandelen is gelijk aan de
nominale waarde van EUR 8 per aandeel. De koers van de aandelen RNA bedraagt op dat
moment meer dan EUR 40. De Stichting kan de optie naar eigen goeddunken uitoefenen
teneinde de stemmen van aandeelhouders die de kant van Westfield hebben gekozen te
neutraliseren.

144. OK 16 oktober 2001, NJ 2001, 640, JOR 2001/251 m.nt. Blanco Fernandez.
145. Dit gaat niet zonder slag of stoot. De rol van de Stichting RNA bij de besluitvorming

hierover in de ava leidt nog tot een beschikking van de OK. Zie OK 22 februari 2002, JOR
2002/63.

146. OK 22 maart 2002, JOR 2002/82 m.nt. Van den Ingh.
147. 56,9% van de aandelen (waaronder niet de Stichting RNA) is ter vergadering

vertegenwoordigd.
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besluit tegen de beschikking cassatie in te stellen, waardoor ook de Hoge Raad
zich over deze kwestie buigt.148

Het oprichten van de Stichting RNA en de uitgifte van aandelen aan deze stichting
De Hoge Raad stelt voorop dat onder bepaalde omstandigheden het gebruik van
een beschermingsmaatregel als de onderhavige gerechtvaardigd kan zijn als
deze maatregel noodzakelijk is onder meer het oog op de continuïteit van (het
beleid van) de vennootschap en de belangen van degenen die daarbij betrokken
zijn. Dit geldt ook als de desbetreffende vennootschap heeft gekozen voor een
open structuur. Daarbij zal met name moeten worden afgewogen of het bestuur
van de vennootschap die doelwit is van een poging tot overname, in redelijk-
heid heeft kunnen oordelen dat het nemen van de beschermingsmaatregel
noodzakelijk was teneinde in afwachting van de uitkomst van verder overleg
met de partij die de zeggenschap poogt over te nemen, en met andere
betrokkenen de status quo te handhaven en aldus te voorkomen dat – zonder
voldoende overleg – wijzigingen worden aangebracht in de samenstelling van
het bestuur of in het tot dan toe gevoerde beleid van de onderneming, welke
wijzigingen naar het oordeel van het bestuur van de vennootschap niet het
belang zouden zijn van de onderneming of van degenen die bij de onderneming
betrokken zijn. Verder moet uitgangspunt zijn dat het gedurende een onbe-
paalde tijd handhaven van een beschermingsmaatregel in het algemeen niet
gerechtvaardigd zal zijn.

Voor de beantwoording van de vraag of het nemen en vooralsnog handhaven
van de beschermingsmaatregel gerechtvaardigd is, zal als maatstaf moeten gelden
of deze maatregel in de gegeven omstandigheden bij een redelijke afweging
van de in het geding zijnde belangen (nog) valt binnen de marges van een
adequate en proportionele reactie op het dreigende gevaar van een ongewenste
overname. Of dit het geval is kan pas na verloop van enige tijd worden
beoordeeld, omdat het niet alleen aankomt op de eerste reactie van het bestuur
van de vennootschap op de poging tot overname, maar vooral ook op het beleid
dat het bestuur in verband met, en in het vervolg op, het creëren van een status quo
heeft gevoerd en op de zorgvuldige afweging van de betrokken belangen. Dit op
grond van een beoordeling van feiten en omstandigheden die, zoals hier ook is
gebleken, aan snelle veranderingen onderhevig kunnen zijn. Tot het zojuist
bedoelde beleid behoort in het bijzonder dat het bestuur van de vennootschap
ervoor zorg draagt dat zowel de minderheidsaandeelhouder die de zeggenschap in
de onderneming tracht te verkrijgen, als de overige aandeelhouders voldoende
geïnformeerd worden over de wederzijdse standpunten (rov. 3.7).

148. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez
(RNA/Westfield).
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Vervolgens behandelt de Hoge Raad het oordeel van de Ondernemingskamer
dat hier sprake is van wanbeleid. Volgens de Ondernemingskamer had RNA
voldoende reden voor het creëren van een status quo. De Ondernemingskamer
is echter van oordeel dat RNA met de uitgifte van de prefs i) niet een tijdelijke
doch een definitieve maatregel heeft genomen en ii) onvoldoende heeft gedaan
om met haar grootaandeelhouder Westfield in overleg te treden en Westfield de
gelegenheid te geven haar visie aan de overige aandeelhouders kenbaar te
maken. Met betrekking tot het oordeel van de Ondernemingskamer ad i)
oordeelt de Hoge Raad dat deze geen stand kan houden. Ook uit het onderzoek
blijkt niet dat de genomen beschermingsmaatregel en de daaraan verbonden
gevolgen niet na verloop van tijd ongedaan zouden kunnen worden gemaakt.
Evenmin kan uit de houding van het bestuur en de rvc zonder meer volgen dat
RNA niet in een later stadium met Westfield tot overeenstemming zou kunnen
en willen komen, zoals uiteindelijk ook is gebeurd (rov. 3.9).149 Met betrekking
tot het standpunt van de Ondernemingskamer ad ii), dat RNA onvoldoende met
Westfield in overleg is getreden, oordeelt de Hoge Raad dat RNA terecht heeft
aangevoerd dat dit oordeel onbegrijpelijk is in het licht van de uit de proces-
stukken gebleken omstandigheden. Er is immers, kort gezegd, voortdurend
overleg gevoerd. Er is ten aanzien van de oprichting van de Stichting en de
uitgifte van de aandelen derhalve geen sprake van wanbeleid (rov. 3.10-3.11).

Het verlenen van financiële steun aan SBBR
De Ondernemingskamer verwijt RNA dat zij SBBR, in de wetenschap dat
SBBR een haar welgevallig standpunt zou verdedigen in een te verwachten
proxy fight, mede heeft gefinancierd. Daarmee heeft zij de neutrale en gelijke
behandeling van aandeelhouders geschonden en aldus gehandeld in strijd met
de elementaire beginselen van behoorlijk ondernemerschap. De Hoge Raad
oordeelt dat het aan het bestuur van RNA niet was verboden steun voor zijn
standpunt te verwerven bij aandeelhouders (rov. 3.16). De financiële bijdrage
van RNA aan SBBR had niet de strekking om deze aandeelhouders als zodanig
te bevoordelen, maar diende ter ondersteuning van activiteiten die erop gericht
waren de oordeelvorming van deze aandeelhouders te bundelen om hen aldus in
staat te stellen gezamenlijk aan de besluitvorming in de ava deel te nemen. Het
bestuur van SBBR was bovendien onafhankelijk. Voor zover de financiële
bijdrage mede is verstrekt in de verwachting dat de gezamenlijke optredende
aandeelhouders het standpunt van het bestuur in de ava zouden ondersteunen, is
daarin geen ongeoorloofde bevoordeling van die aandeelhouders gelegen maar

149. De Hoge Raad benadrukt nog dat de OK niet heeft geoordeeld dat het gebruik van een
beschermingsmaatregel als onderhavige in de gegeven omstandigheden een maatregel was
die gelet op de houding van Westfield, de ernst van de dreiging van een overname en de
overige in aanmerking te nemen belangen niet had mogen worden genomen omdat zij op dat
tijdstip niet als een adequate en proportionele reactie kon worden beschouwd.

BESCHERMING IN NEDERLAND

49



een niet-ongeoorloofde poging van het bestuur de eigen positie te versterken,
aldus de Hoge Raad. RNA heeft daarmee de door haar in acht te nemen
verplichting tot neutrale en gelijke behandeling van groepen van aandeel-
houders niet geschonden. De financiële ondersteuning van SBBR kan alles bij
elkaar derhalve niet als wanbeleid worden aangemerkt (rov. 3.18).

De wijzigingen van de (arbeids-)overeenkomsten
Ten slotte buigt de Hoge Raad zich over de wijzigingen in de diverse
overeenkomsten. De Hoge Raad honoreert het oordeel van de Ondernemings-
kamer dat sprake is van wanbeleid met betrekking tot de wijziging van de
(arbeids-)overeenkomsten (rov. 3.19 tot 3.26). De Ondernemingskamer heeft
geoordeeld dat de wijziging van de definitie van het begrip change in control
zodanig dat dit een overname ging omvatten zoals men die van de zijde van
Westfield vreesde op zichzelf bezien een aanvaardbare maatregel vormde tot
bescherming van de in de onderneming werkzame personen die van de door
Westfield beoogde wijzigingen in de bedrijfsvoering (extra) gevaar voor hun
positie hadden te duchten. De maatregel dient echter wel proportioneel te zijn
aan het daarmee te bereiken – aanvaardbare – doel i) zowel in de verhouding tot
Westfield als raider aan de ene kant, ii) als in de verhouding tot de aandeel-
houders in hun gezamenlijkheid aan de andere kant. De Ondernemingskamer
komt wat i) betreft tot de conclusie dat van disproportionaliteit niet kan worden
gesproken. Wat ii) betreft is volgens de Ondernemingskamer sprake van een
disproportionele en daarmee onaanvaardbare maatregel indien, althans voor
zover, als gevolg van de wijzigingen, vermogensnadelen voor RNA en daarmee
voor haar aandeelhouders – kunnen – ontstaan die niet hun grond vinden in
redelijke met de change in control clausules te bereiken doelen, doch die –

bijvoorbeeld – gericht zijn op het zonder voldoende rechtvaardiging bevoor-
delen van werknemers. Volgens de Ondernemingskamer vonden de materiële
wijzigingen geen rechtvaardiging in redelijkerwijs met bedoelde clausules te
bereiken doelen, omdat zij aanzienlijk verder gingen dan noodzakelijk kan
worden geacht voor het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering
en niet aannemelijk is dat een dergelijke ruimhartige toepassing van completion
payments bij een change in control naar Amerikaanse maatstaven gebruikelijk
is. Bovendien heeft de Ondernemingskamer de besluitvorming over de wijzi-
gingen van de overeenkomsten onderzocht en deze gebrekkig geoordeeld.
Zij komt tot de conclusie dat bestuur en rvc op een wijze die in strijd is
met elementaire beginselen van behoorlijk ondernemerschap besluiten hebben
voorbereid onderscheidenlijk genomen, die de mogelijkheid in zich droegen dat
ten detrimente van de aandeelhouders op disproportionele wijze voordelen
zouden – kunnen – toekomen aan de bestuurders van RNA en andere partijen
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bij de desbetreffende overeenkomsten. De Hoge Raad is het met de Onderne-
mingskamer eens en oordeelt dat op dit punt sprake is van wanbeleid (rov. 3.26).

De Hoge Raad bevestigt in deze uitspraak uitdrukkelijk dat een vennootschap in
beginsel beschermingsmaatregelen mag nemen teneinde te voorkomen dat een
aandeelhouder een overwegende of belangrijke mate van zeggenschap in haar
verkrijgt die haar niet welgevallig is. De Ondernemingskamer had vóór de RNA
beschikking van de Hoge Raad bepaald, kort gezegd, dat het in beginsel
toegestaan is beschermingsmaatregelen te nemen, te activeren of in stand te
houden indien die bedreiging niet in het belang is van de doelwitvennoot-
schap.150 De Hoge Raad bevestigt dit uitgangspunt, maar de norm wordt
tegelijkertijd ingevuld en beperkt. Als maatstaf geldt dat de maatregel in de
gegeven omstandigheden bij een redelijke afweging van de in het geding zijnde
belangen (nog) valt binnen de marges van een adequate en proportionele
reactie. Deze maatstaf geldt niet alleen voor het instellen, maar ook voor het
handhaven van beschermingsmaatregelen. Wat nog adequaat en proportioneel
is, kan uit de RNA beschikking zelf niet worden afgeleid. In algemene zin kan
wel worden gesteld dat de uitgifte van preferente en gewone aandelen onder
omstandigheden proportioneel kan zijn.151 De Hoge Raad bepaalt verder dat de
maatregel niet voor onbepaalde tijd mag worden gehandhaafd. Dit lijkt een in
Nederland al langer levende opvatting.152

B. Stork/Centaurus c.s.

Een volgende belangrijke uitspraak komt voort uit de perikelen rondom het
industriële concern Stork.153 Net als de bij de RNA-zaak, betrof het hier geen
vijandige overname in de vorm van een openbaar bod. Hier ging het om de
strijd tussen de vennootschapsleiding en een tweetal hedge funds, Centaurus en
Paulson, dat samen een groot belang in Stork had opgebouwd. De zaak leidt tot
een belangwekkende beschikking van de Ondernemingskamer.154 Stork N.V. is
een structuurvennootschap met van oudsher heeft Stork een breed palet van
activiteiten gehad. Na een eind 2002 ingezette strategische heroriëntatie heeft

150. Zie o.a. OK 11 maart 1999, NJ 1999, 351, JOR 1999/89 (Breevast) en OK 8 maart 2001,
JOR 2001/55 m.nt. Brink (Gucci). Zie ook Raaijmakers (2003a), p. 218.

151. Zie ook Maeijer (2003), nr. 2. Zie echter Steins Bisschop (2008), p. 43-47, die vraagtekens
zet bij de rechtsgeldigheid van het gebruik van beschermingspreferente aandelen.

152. Dit is in lijn met de achterliggende gedachte van wetsvoorstel 25732 inzake de doorbreking
van beschermingsconstructies, zoals al verwoord in de brief van Ministers van 1 februari
1991, Kamerstukken II 1990/1991, 22400, nr. 3, p. 8.

153. OK 17 januari 2007, JOR 2007/42, m.nt. Blanco Fernandez (Stork).
154. Zie over de uitspraak o.a. Raaijmakers (2007a), Kroeze & Verbrugh (2007), Leijten (2007a),

De Jongh (2007) en Bulten (2007).
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Stork haar activiteiten teruggebracht tot drie divisies, te weten Aerospace, Food
Systems en Technical Services. Deze strategische heroriëntatie wordt door de
markt gewaardeerd. De koers van het aandeel stijgt van EUR 5,80 eind 2002
naar EUR 39,84 eind 2006. Centaurus en Paulson (hierna Centaurus c.s.
genoemd) hebben in de loop van 2004 aandelen in Stork gekocht en hebben
hun belang sindsdien verder uitgebreid. Centaurus c.s. zijn van mening dat de
strategische heroriëntatie van Stork niet ver genoeg gaat. Met de drie-pijler
strategie blijft Stork een conglomeraat met verschillende activiteiten die ogen-
schijnlijk weinig met elkaar te maken hebben en weinig synergie voordelen
opleveren. Centaurus c.s. vinden dat Stork zich volledig moet richten op de
divisie Aerospace. De opbrengst uit verkoop van de overige divisies moet deels
worden uitgekeerd aan aandeelhouders. De hedge funds, samen in het bezit
van ruim 30% van de aandelen, maken duidelijk dat zij niet van plan zijn een
openbaar bod op Stork uit te brengen, maar dringen wel aan op de door hun
voorgestelde strategiewijziging.155 Zij initiëren een bava met een resolutie die
de vennootschapsleiding hiertoe oproept. Ondanks het feit dat de leiding van
Stork de resolutie sterk ontraadt, wordt deze aangenomen.156 De vennoot-
schapsleiding beschouwt de resolutie als niet-bindend, omdat vaststelling van
de strategie een bevoegdheid is van het bestuur. Zij legt het resultaat van de
stemming dus naast zich neer. Hierop volgt opnieuw een bava, nu met op de
agenda het voorstel tot opzegging van het vertrouwen in de raad van
commissarissen (op grond van artikel 2:161a BW157) en een voorstel tot
statutenwijziging waarbij de bevoegdheid van de raad van bestuur en de rvc

155. Centaurus c.s. melden tevens dat hun gezamenlijke kapitaalbelang 31,4% en hun gezamen-
lijke stembelang 32,9% bedraagt en dat zij vanaf dit moment een duurzaam gemeenschap-
pelijk beleid voeren inzake de uitoefening van het stemrecht zoals bedoeld in de Wmz (thans
opgenomen in de Wft). In reactie daarop begint Stork op 4 oktober 2006 een voorlopig
getuigenverhoor aangezien het vermoedt dat Centaurus c.s. de Wmz hebben overtreden
omdat zij reeds geruime tijd voor hun melding van 6 september 2006 afspraken hadden
gemaakt over een gezamenlijk beleid ten aanzien van Stork en over de gezamenlijke
uitoefening van het stemrecht.

156. Ook werknemers en vakbonden roeren zich. Zij steunen de vennootschapsleiding en keuren
de door Centaurus c.s. voorgestane strategie af. De plannen van Centaurus c.s. krijgen kort
voor de bava steun van de IJslandse onderneming Marel. Deze geeft aan geïnteresseerd te
zijn in het overnemen van de divisie Food Systems van Stork en dat zij inmiddels ook een
belang in Stork heeft opgebouwd. Uiteindelijk wordt het voorstel aangenomen met 86,5%
van de uitgebrachte stemmen voor. Centaurus c.s. zijn goed voor 77% van de voor het
voorstel uitgebrachte stemmen. Marel neemt 18,7% van de voorstemmen voor haar reke-
ning. In de bava is in totaal 52,87% van het geplaatste kapitaal van Stork vertegenwoordigd.

157. Aangezien Stork een structuurvennootschap is, berust de bevoegdheid om bestuurders te
benoemen en te ontslaan op grond van art. 2:162 jo. Art. 2:134 BW bij de rvc. Centaurus c.s.
kunnen het bestuur dus niet via de ava ontslaan en richten hun pijlen dus op de rvc. Op
grond van artikel 2:161a BW kan de ava bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, vertegenwoordigend ten minste 1/3 van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in
de rvc opzeggen. Een dergelijk besluit leidt tot het onmiddellijke ontslag van de rvc. !
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ten aanzien van acquisities en desinvesteringen wordt beperkt. Transacties met
een hogere waarde dan EUR 100 miljoen zouden voortaan moeten worden
onderworpen aan de goedkeuring van de ava. Stork heeft als beschermings-
maatregel een klassieke constructie met beschermingspreferente aandelen en
nog voordat de bava plaatsvindt oefent de Stichting Stork haar optie uit. De
Stichting neemt voldoende preferente aandelen om een stemming over beide
punten in de bava te kunnen blokkeren. Centaurus c.s. wenden zich tot de
Ondernemingskamer met een enquêteverzoek. Bovendien verzoeken zij als
onmiddellijke voorziening onder meer schorsing van het stemrecht van de
Stichting Stork. Volgens Stork is er van wanbeleid geen sprake. Het handelen
van Centaurus c.s. is ingegeven door oneigenlijke, immers slechts op financieel
gewin voor de aandeelhouders op korte termijn gerichte motieven. Stork voert
aan dat het volgen van de door Centaurus c.s. gewenste ondernemingsstrategie
desastreus zou zijn voor Stork en al haar stakeholders, dus ook voor haar
aandeelhouders. Stork wijst ook op de brede steun voor het gevoerde beleid van
beleggers, analisten en werknemers, hetgeen ook wordt weerspiegeld in de
gestegen beurskoers. De Centrale Ondernemingsraad, enkele vakbonden en de
Vereniging van Effectenbezitters (VEB) verschijnen allen als belanghebbenden
in de procedure zijn en scharen zich in grote lijnen achter het bestuur van Stork.

De Ondernemingskamer constateert dat partijen niet in staat zijn (gebleken) de
verstoorde verhoudingen op te lossen en concludeert dan ook dat er bij Stork
niet langer sprake is van gezonde verhoudingen. Sanering en herstel van die
verhoudingen is volgens de Ondernemingskamer van groot belang en deze
conclusie levert op zichzelf genomen reeds grond op om te twijfelen aan een
juist beleid van Stork. Hierbij kan, aldus de Ondernemingskamer, – vooralsnog –
in het midden blijven of deze stand van zaken in het bijzonder aan enig persoon of
enig orgaan verweten kan worden. De Ondernemingskamer maakt in dit verband
aan beide partijen verwijten. De Ondernemingskamer hekelt onder meer de
dwingende wijzen waarop de hedge funds hun eisen aan Stork hebben ge-
presenteerd, onder dreiging van (rechts)maatregelen, en de gebrekkige commu-
nicatie over hun plannen in de diverse bava’s. Stork wordt verweten dat het
onduidelijk bleef waarom de rvc niet zonder het bestuur met een belangrijke partij
als Centaurus c.s. wilde overleggen. Aan de rvc is volgens de Ondernemings-
kamer in geschillen als hier aan de orde tussen aandeelhouders en het bestuur
een bijzondere en met name bemiddelende rol toebedacht (rov. 3.4). Bovendien
plaatst de Ondernemingskamer vraagtekens bij het uitoefenen van de optie
door de Stichting. Het in stelling brengen van de als bescherming tegen een

In de memorie van toelichting wordt vermeld dat het heenzenden van de rvc een ultimum
remedium is en dat het instrument niet moet worden gebruikt om commissarissen
onevenredig onder druk te zetten. Zie Kamerstukken II 2001/2002, 28179, nr. 3, p. 39.
Bovendien moet het besluit met redenen zijn omkleed.
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vijandige overname of een vijandige overval in het leven geroepen mogelijkheid
van uitgifte van preferente aandelen, is in strijd met de redelijkheid en billijkheid
van art. 2:8 BWen staat op gespannen voet met de recente, na uitvoerig publiek en
politiek debat aangebrachte wijzigingen in het wettelijke structuurregime met
betrekking tot de rechten en bevoegdheden van aandeelhouders en met hetgeen
voor beursvennootschappen is neergelegd in de Code (rov. 3.5). Centaurus c.s.
mochten op grond van hun aandelenbelang vertrouwen op een bepaald overwicht
in de ava, mede gelet op het (gebruikelijke) aandeelhoudersabsenteïsme. Door de
uitgifte van de beschermingsprefs is dit ongedaan gemaakt. Bovendien oordeelt
de Ondernemingskamer dat het optierecht destijds is verleend met het oog op
andere situaties, die zich hier niet voordoen. Stork gebruikte in de toelichting
destijds termen als ‘vijandige overname’, ‘overval’ en een ‘openlijke malafide
overval’ en gaf aan dat het ging om bescherming tegen wie destijds een ‘raider’
werd genoemd. Van dergelijke situaties is in casu geen sprake. Het gaat hier om de
uitoefening van het in art. 2:161a BW bedoelde recht tot het opzeggen van het
vertrouwen in de rvc. De Ondernemingskamer overweegt dat het niet is te
rechtvaardigen dat een beschermingsconstructie, een call-optie tegen een vijan-
dige overname, de uitoefening door aandeelhouders van hun recent toege-
kende wettelijke recht het vertrouwen in de rvc op te zeggen kan blokkeren
en in wezen permanent illusoir kan maken. Ten slotte stelt de Onderne-
mingskamer dat er beperkingen zijn aan het gebruik van beschermings-
constructies als de onderhavige. Zij kunnen in beginsel niet verder strekken
dan het bestuur en de raad van commissarissen gedurende een zekere tijd de
gelegenheid te geven zich te vergewissen van de voornemens van een
aandeelhouder die overwegende zeggenschap wenst te verkrijgen en met
hem te kunnen overleggen over diens opvattingen omtrent het door hem
wenselijk geachte beleid, daarover met de medeaandeelhouders te (kunnen)
overleggen alsmede om alternatieven te onderzoeken. In dit geval is die
gelegenheid ruimschoots aanwezig geweest en ook benut, zij het zonder dat
dienaangaande overeenstemming of resultaat is bereikt (rov. 3.12). De
Ondernemingskamer gebiedt als onmiddellijke voorziening dan ook intrek-
king van de beschermingsprefs, hetgeen verder gaat dan de verzochte
schorsing van het stemrecht (rov. 3.13).

Tot zover lijkt het uit te draaien op een totale overwinning voor Centaurus c.s.
Dat is het niet. De Ondernemingskamer oordeelt namelijk tegelijkertijd dat over
het collectief ontslag van de rvc en de voorgestelde statutenwijziging niet mag
worden gestemd (rov. 3.20). Het gaat om een verschil van inzicht over de te
voeren strategie. Het bepalen van de strategie is in beginsel een aangelegenheid
van het bestuur. De rvc houdt daarop toezicht en de ava kan haar opvattingen tot
uitdrukking brengen door uitoefening van haar in wet en statuten toegekende
rechten. Hiertoe behoort ook zeker het recht het vertrouwen in de rvc op te
zeggen. Deze uitoefening van rechten en bevoegdheden kan echter worden
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getoetst (rov. 3.14). Als onderdeel van deze toetsing, constateert de Onderne-
mingskamer dat de door Stork gevolgde strategie vruchten afwerpt en, met
uitzondering van Centaurus c.s. en Marel, op brede steun kan rekenen
(rov. 3.16). Volgens de Ondernemingskamer mag er vanuit worden gegaan
dat het beleid deugdelijk en op goede argumenten gebaseerd is. Dat kan niet
zonder meer worden gezegd van de door Centaurus c.s. voorgestelde strategie.
Centaurus c.s. hebben hun plannen op gebrekkige wijze gepresenteerd en
hebben onvoldoende toetsbare argumenten aangevoerd op grond waarvan tot
het oordeel kan worden gekomen waarom de door haar voorgestane strategie de
voorkeur verdient (rov. 3.17). Bovendien heeft Stork gewezen op grote risico’s
die aan de strategie van Centaurus c.s. zijn verbonden. De Ondernemingskamer
concludeert op grond hiervan dat de (beoogde) bevoegdheidsuitoefening door
Centaurus c.s., die uiteindelijk neer zou kunnen op een gedwongen strategie-
wijziging, ook bij een uiterst terughoudende toetsing aan de redelijkheid en
billijkheid als bedoeld in artikel 2:8 BW, op dit moment niet kan worden
aanvaard. De Ondernemingskamer verbiedt de ava dus te stemmen over het
opzeggen van het vertrouwen in de rvc en over de door Centaurus c.s. voorge-
stelde statutenwijziging. De Ondernemingskamer besluit drie commissarissen te
benoemen aan wie bij uitsluiting de bevoegdheid toekomt tot het vaststellen van
de agenda van ava’s en die een doorslaggevende stem hebben met betrekking tot
aangelegenheden betreffende de strategie van Stork en andere aangelegenheden
die Stork en Centaurus c.s. verdeeld houden (rov. 3.20).

Na maanden van onderhandelen onder leiding van de door de Ondernemings-
kamer benoemde commissarissen komt aan het conflict een einde.158 De
oplossing van de Ondernemingskamer, de benoeming van drie onafhankelijke
commissarissen, heeft dus gewerkt. Stork wordt uiteindelijk overgenomen door
een derde partij, Candover. De IJslandse onderneming Marel, dat belangstelling
heeft voor de Food divisie en met het oog daarop in de loop van het conflict een
substantieel belang heeft opgebouwd, houdt een verkoop van Stork als geheel
tegen. Stork ziet zich uiteindelijk genoodzaakt de Food divisie aan Marel te
verkopen. Candover koopt de resterende divisies. Centaurus c.s. hebben hiermee
de door hen gewenste exit gekregen en ook Marel is tevreden. De drie-pijler
strategie van het bestuur, die zoveel steun genoot, heeft het niet gered.

De kwestie rond Stork is breed uitgemeten in de media en heeft ook veel
aandacht gekregen in de rechtsliteratuur. De aanpak van de Ondernemings-
kamer lijkt enigszins op haar aanpak in voorgaande geschillen tussen bestuur en
dominante aandeelhouders met een belang van rond de 30% die hun zin willen

158. Zie hierover Van Brunschot (2008).

BESCHERMING IN NEDERLAND

55



doordrukken.159 Hier kan met name worden gewezen op de beschikkingen
inzake Gucci en RNA, waar het net als bij Stork ging om de uitgifte van
aandelen ter voorkoming van een feitelijke machtsovername door één of meer
aandeelhouders. De uitkomst van de beschikkingen is vergelijkbaar. De status
quo wordt enige tijd gehandhaafd om partijen de gelegenheid te geven een
oplossing te zoeken. De Ondernemingskamer kiest wel steeds een andere route
om er te komen. Bij Gucci schorste de Ondernemingskamer het stemrecht van
zowel de aandeelhouder (in dat geval LVMH) als van de beschermingsstichting.
Bij RNA werd het stemrecht van noch de stichting noch de aandeelhouder
Westfield geschorst. Bij Stork wordt het stemrecht van de stichting ook niet
geschorst, maar beveelt de Ondernemingskamer de aandelen in te trekken.
Evenmin wordt het stemrecht van de aandeelhouder geschorst; de Onderne-
mingskamer verbiedt de ava om over de desbetreffende besluiten te stemmen.
Een duidelijk verschil met Gucci en RNA is dat de Ondernemingskamer bij
Stork van mening is dat het partijen zelf waarschijnlijk niet zal lukken een
oplossing te vinden omdat zij dit al meermalen tevergeefs hebben geprobeerd.
De Ondernemingskamer legt deze taak daarom uitdrukkelijk in handen van een
drietal buitenstaanders, die zij tot commissaris benoemt. Kennelijk had de
Ondernemingskamer hier niet voldoende vertrouwen in de zittende commissa-
rissen. De verhoudingen waren daarvoor waarschijnlijk te verziekt. Al met al
een duidelijke poging van de Ondernemingskamer om ervoor te zorgen dat
Stork uit de impasse geraakt. De aanpak wordt een vorm van actieve conflict-
begeleiding genoemd en wordt geprezen.160 Er zijn echter ook kritische
geluiden.161 Een opvallend aspect aan de uitspraak is wat mij betreft dat de
Ondernemingskamer hier afwijkt van de door haarzelf en de Hoge Raad in
RNA geformuleerde spelregels. Zij volstaat niet met een beoordeling van de
uitgifte van de beschermingsprefs, maar verbiedt ook de ava over het
ontslag van de rvc te stemmen. Op dit punt ga ik hierna in § 10.4.3 onder
B.1 uitgebreid in.162

C. ABN AMRO/VEB c.s.

Uit de biedingenstrijd rondom ABN AMRO in de zomer van 2007 vloeit ook
een aantal belangrijke uitspraken voort, van zowel de Ondernemingskamer als

159. Zie ook Leijten (2007a), p. 159.
160. Zie Leijten (2007a), p. 159. Zie ook Kroeze & Verbrugh (2007).
161. Zie bijvoorbeeld Raaijmakers (2007a).
162. Een ander opvallend aspect aan deze uitspraak was de bemiddelende rol die door de OK aan

de rvc werd toegekend. Deze rol is niet terug te vinden in wet of de Code. Leijten (2007a),
p. 161 stelt dat de bemiddelende rol waarschijnlijk voortvloeit uit de gecombineerde taak
van toezicht en advies. Raaijmakers acht dit een gevaarlijke ontwikkeling. Zie Raaijmakers
(2007a), p. 350. Zie hierover hierna onder D de ASMI-uitspraak van de Hoge Raad.
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de Hoge Raad.163 De strijd gaat om een van de grootste banken van Europa met
een waarde van rond de EUR 70 miljard en krijgt wereldwijd veel aandacht. De
biedingenstrijd gaat tussen een consortium van banken (Royal Bank of Scotland
Group plc (RBS), Fortis N.V. en Fortis S.A./N.V. en Banco Santander Central
Hispano S.A., hierna gezamenlijk het Consortium te noemen) enerzijds en
Barclays plc anderzijds.164 Zowel het Consortium als Barclays wenst alle
aandelen te verwerven in ABN AMRO Holding N.V., de topholding van het
ABN AMRO-concern.165 De strijd is aangewakkerd doordat een hedge fund,
TCI met 1% van de aandelen campagne voert om ABN AMRO op te splitsen.
TCI zet een aantal voorstellen van die strekking op de agenda van de ava van
2007. De leiding van ABN AMRO is tegen opsplitsing van het concern en
wendt zich tot Barclays, waarmee zij exclusieve besprekingen gaat voeren over
een mogelijke fusie. Tijdens deze exclusieve besprekingen laat ook het
Consortium aan ABN AMRO weten geïnteresseerd te zijn in een overname.
Bovendien meldt Bank of America (BoA) zich met het bericht dat zij LaSalle,
kort gezegd de Amerikaanse activiteiten van ABN AMRO, wil verwerven.
Binnen vijf dagen verkoopt ABN AMRO LaSalle aan BoA voor een koopprijs
van maximaal USD 21 miljard (EUR 15,5 miljard) in contanten. Ongeveer
tegelijkertijd bereiken ABN AMRO en Barclays overeenstemming over een
fusie. De verkoop van LaSalle en de hoofdlijnen van het fusieakkoord met
Barclays worden op dezelfde dag, daags voor de ava, bekend gemaakt. De fusie
met Barclays zal naar verwachting worden geëffectueerd door een ruilbod
waarbij de aandeelhouders in ruil voor hun aandelen in ABN AMRO Holding
aandelen Barclays ontvangen. Daarmee vertegenwoordigt het bod op dat
moment een totale waarde van ongeveer EUR 67 miljard. Blijkens het persbe-
richt is de verkoop van LaSalle een voorwaarde voor de gestanddoening van het
bod van Barclays. Op de ava komt de leiding van ABN AMRO vanwege de
LaSalle transactie onder vuur te liggen. Het verwijt is dat het onzorgvuldig
heeft gehandeld en dat de transactie alleen bedoeld is om het Consortium buiten
de deur te houden.166 Meteen na de ava maakt het Consortium bekend dat het

163. Zie OK 3 mei 2007, JOR 2007/143, m.nt. Nieuwe Weme (OK ABN AMRO I), HR 13 juli
2007, NJ 2007, 434, m.nt. Maeijer, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme (HR ABN AMRO) en
OK 17 april 2008, JOR 2008/157 m.nt. Doorman (OK ABN AMRO II). Zie hierover o.a. Van
Schilfgaarde (2007), Van Vliet (2007), Van Ginneken (2007a) en Van Ginneken (2007b),
Raaijmakers (2007b), Bartman (2007a).

164. Voor een uitgebreidere beschrijving van de feiten verwijs ik naar mijn noot onder de
beschikking van de OK van 3 mei 2007, Van Ginneken (2007a).

165. In het navolgende worden ABN AMRO Holding N.V. (ABN AMRO Holding) en ABN
AMRO Bank N.V. (ABN AMRO Bank) tezamen of als concern ook wel aangeduid als ABN
AMRO.

166. Op deze ava worden ook drie van de vijf door TCI op de agenda geplaatste voorstellen
aangenomen, met steeds ten minste 67% van de stemmen.
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eveneens een openbaar bod wil uitbrengen op alle aandelen in ABN AMRO
Holding. Het bod bestaat voor ongeveer 70% in contanten en voor ongeveer
30% aandelen in RBS. De (indicatieve) waarde van het bod bedraagt op dat
moment in totaal EUR 72,2 miljard. Het Consortium wil ABN AMRO
opsplitsen en onderling verdelen, waarbij RBS met name is geïnteresseerd in
LaSalle. De voorstellen worden dan ook gedaan onder de voorwaarde dat ABN
AMRO ervoor zorgt dat LaSalle onderdeel blijft uitmaken van ABN AMRO.
Op diezelfde dag dient een aantal (vertegenwoordigers van) ontevreden aan-
deelhouders (hierna de VEB c.s.) bij de Ondernemingskamer een enquêtever-
zoek in. De VEB c.s. stellen dat de ‘bliksemverkoop’ van het Amerikaanse
‘kroonjuweel’ LaSalle, met name gelet op de fusieonderhandelingen met
Barclays en de kenbare interesse van andere overnamekandidaten, een onge-
oorloofde beschermingsmaatregel is. Hiermee wordt bewust de kans op een
(beter) bod van het Consortium of andere geïnteresseerden gefrustreerd. Deze
handelwijze is volgens de VEB c.s. primair in strijd met art. 2:8 BW en
subsidiair met de in artikel 2:107a BW neergelegde verplichting het besluit tot
verkoop van LaSalle ter goedkeuring aan de ava voor te leggen. Bij wijze van
onmiddellijke voorziening wordt primair verzocht ABN AMRO te verbieden
over te gaan tot (verdere) uitvoering van de koopovereenkomst met BoA.
Subsidiair wordt verzocht ABN AMRO te verbieden dit te doen zonder vooraf-
gaande goedkeuring van de ava. ABN AMRO verweert zich hiertegen door onder
meer te stellen dat BoA ABNAMRO heeft benaderd (en niet omgekeerd) met een
bod op LaSalle dat volgens ABN AMRO was aan te merken als ‘an offer you
can’t refuse’. Van ABN AMRO kan in redelijkheid niet worden gevergd dat zij
een bod van USD 21 miljard, waar grote druk achter zat, zou afslaan vanwege een
vage aankondiging van een voorstel door het Consortium. Daarbij wordt ook
gewezen op de go shop-bepaling in de overeenkomst met BoA, waardoor ook
RBS nog steeds kan bieden op LaSalle, waarna het Consortium of een deel ervan
ook nog kan bieden op ABN AMRO zonder LaSalle.

De Ondernemingskamer oordeelt binnen een aantal dagen dat vooralsnog niet is
komen vast te staan dat de verkoop van LaSalle met het oogmerk is uitgevoerd
om een concurrerend bod van het Consortium te frustreren. De Ondernemings-
kamer neemt als uitgangspunt dat de beslissing tot verkoop van LaSalle in
beginsel een aangelegenheid is van het bestuur van ABN AMRO. Echter, met
het besluit van het bestuur en de rvc om een overnamepartner voor ABN
AMRO te zoeken, is volgens de Ondernemingskamer het domein van de
aangelegenheden die aan bestuur en rvc zijn voorbehouden verlaten. Bovendien
zijn bestuur en rvc verplicht voor het verkoopproces ten behoeve van aandeel-
houders zo gunstig mogelijke omstandigheden te creëren en zich te weerhouden
dat proces op enigerlei wijze te beïnvloeden. In het licht van het voorgaande en
gezien de andere omstandigheden van het geval zou het onaanvaardbaar zijn
indien de ava van ABN AMRO Holding zich niet zou kunnen uitspreken over

HOOFDSTUK 2

58



de verkoop van LaSalle. De directe toepasselijkheid van art. 2:107 a BW wordt
in het midden gelaten. Echter, op grond van de redelijkheid en billijkheid van
art. 2:8 BWen een analoge toepassing van art. 2:107a BW dient uitvoering van de
verkoop van LaSalle te worden opgeschort totdat de aandeelhoudersvergadering
hieraan ook haar goedkeuring heeft gegeven. De door de VEB c.s. subsidiair
verzochte onmiddellijke voorziening wordt dus toegewezen.

Tegen de beschikking van de Ondernemingskamer stellen zowel ABN AMRO,
BoA, Barclays als de VEB c.s. beroep in cassatie in. Gezien het belang wordt
de zaak versneld behandeld. De Hoge Raad oordeelt om te beginnen dat niet is
komen vast te staan dat de verkoop van LaSalle aan BoA moet worden
beschouwd als een ongeoorloofde beschermingsmaatregel van ABN AMRO
Holding en dat hij dit bij de beoordeling van de middelen tot uitgangspunt zal
nemen. De Hoge Raad bevestigt vervolgens dat de Ondernemingskamer terecht
tot uitgangspunt heeft genomen dat de beslissing tot verkoop van LaSalle (als
zodanig) in beginsel een aangelegenheid is van het bestuur van ABN AMRO.
De Hoge Raad is het echter niet met de Ondernemingskamer eens dat van dit
uitgangspunt moet worden afgeweken op grond van de omstandigheden van dit
geval. Deze bijzondere omstandigheden komen er volgens de Hoge Raad in de
kern op neer dat een belangrijk bedrijfsonderdeel van ABN AMRO, LaSalle,
verkocht wordt terwijl sprake is van een overnamesituatie waarin zich ook nog
een groep bieders heeft aangediend die geïnteresseerd is in de verwerving van
ABN AMRO met inbegrip van LaSalle. Deze omstandigheden leiden op
zichzelf niet tot een goedkeuringsrecht van de ava van ABN AMRO Holding.
De Hoge Raad oordeelt dat zij evenmin leiden tot een verplichting de ava ter
zake te consulteren.167 De eisen voortvloeiende uit art. 2:8 en 2:9 BW brengen
niet mee dat het bestuur van een vennootschap verplicht is aan de ava
goedkeuring te vragen voor, of deze te raadplegen over, een transactie die
binnen de bevoegdheden van het bestuur valt, op grond van de enkele
omstandigheid dat het belang van de aandeelhouders om hun aandelen voor
een zo hoog mogelijke prijs te kunnen verkopen, hierbij mede in het geding is.
De Hoge Raad stelt dat in het bijzonder de in het handelsverkeer vereiste

167. Aan deze verplichting tot voorafgaande consultatie zijn ook zodanige bezwaren verbonden,
dat zij niet kan worden aanvaard zonder een wettelijke of statutaire regeling die een en ander
invult (bijvoorbeeld over de omstandigheden waaronder de verplichting ontstaat en het
tijdstip waarop een consultatie zou moeten plaatsvinden, alsmede omtrent de consequenties
die aan de niet-naleving van die verplichting zouden moeten worden verbonden). Bij
gebreke van een dergelijke nadere regeling zou een verplichting tot voorafgaande consultatie
van de ava tot onaanvaardbare rechtsonzekerheid leiden. Hierbij verwijst de Hoge Raad naar
zijn uitspraak in de HBG-zaak, zie HR 21 februari 2003, NJ 2003, 182 m.nt. Maeijer, JOR
2003/57 m.nt. Nieuwe Weme (HBG), rov. 6.4.2.
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rechtszekerheid zich ertegen verzet dat bij het ontbreken van een wettelijke of
statutaire regeling de ava zodanig verstrekkende bevoegdheden zouden toekomen
enkel op grond van regels van ongeschreven recht, die afhankelijk van de
omstandigheden van het concrete geval toepassing zouden moeten vinden. De
Hoge Raad bevestigt ook nog dat ook de omstandigheid dat het bestuur van ABN
AMRO Holding het strategisch besluit had genomen om het stand alone scenario
te verlaten en op zoek te gaan naar een overnamepartner dit niet anders maakt. De
Hoge Raad benadrukt uitdrukkelijk dat ook in deze situaties geldt dat het bestuur
bij de vervulling van zijn bij wet of statuten opgedragen taken het belang van de
vennootschap en daaraan verbonden onderneming behoort voorop te stellen en de
belangen van alle betrokkenen, waaronder die van de aandeelhouders, bij zijn
besluitvorming in aanmerking behoort te nemen (rov. 4.5). De Hoge Raad
formuleert verder dat het bestuur onder omstandigheden gehouden is de gerecht-
vaardigde belangen van potentiële (‘serieuze’) bieders te respecteren en dient zich
te onthouden van maatregelen die mogelijke biedingen kunnen frustreren en die
de belangen van de desbetreffende bieders onevenredig kunnen schaden, bijvoor-
beeld doordat zij een level playing field illusoir maken. Van dergelijke omstan-
digheden is echter in dit geding niet gebleken. Ten slotte verwijst de Hoge Raad
naar de implementatie van de Richtlijn. In het bijzonder naar de passiviteitsregel,
neergelegd in het nieuwe artikel 2:359b BW. De keuze van de wetgever de
passiviteitsregel niet dwingend voor te schrijven bevestigt dat de omstandigheid
dat op de aandelen van een (beurs)vennootschap een openbaar bod is gedaan of is
te verwachten, niet zonder meer meebrengt dat het bestuur en de rvc alleen het
belang van de aandeelhouders moeten bewaken en laten prevaleren of zich dienen
te onthouden van besluiten die van invloed kunnen zijn op het al dan niet
aanvaarden van dit bod door aandeelhouders (rov. 4.6).

Nadat de Hoge Raad heeft geconcludeerd dat de door de Ondernemingskamer
aangenomen verplichting van het bestuur van ABN AMRO Holding om de
LaSalle-transactie ter goedkeuring voor te leggen aan de ava niet voortvloeit uit
het ongeschreven recht, beantwoordt hij nog de vraag of art 2:107a BW in dit
geval deze verplichting meebrengt. De Hoge Raad oordeelt dat het onderhavige
geval inderdaad niet binnen de reikwijdte van deze bepaling valt. Het besluit tot
afsplitsing en verkoop van LaSalle kan immers niet worden aangemerkt als een
besluit omtrent een ‘belangrijke verandering van identiteit of het karakter van
de vennootschap of de onderneming’ als bedoeld in artikel 2:107a lid 1 BW. De
Hoge Raad verwijst hierbij eveneens naar de parlementaire geschiedenis
waaruit blijkt dat een dergelijk goedkeuringsrecht alleen geldt in gevallen
waarin die besluiten zo ingrijpend zijn dat zij de aard van het aandeelhouder-
schap zodanig veranderen dat de aandeelhouder daardoor als het ware een
belang gaat houden in een wezenlijk andere onderneming. Daarvan is in dit
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geval geen sprake, aldus de Hoge Raad.168 De Hoge Raad vernietigt de
beschikking van de Ondernemingskamer en doet de zaak zelf af door de
gevraagde onmiddellijke voorziening af te wijzen.169

De uitspraak van de Hoge Raad betekent niet het einde van de kwestie. De
overnamestrijd en de enquêteprocedure gaan door. Belangrijk voor de overname-
strijd is uiteraard dat de verkoop van LaSalle doorgang kan vinden. In de
enquêteprocedure dient de Ondernemingskamer nog te beoordelen of er gegronde
redenen zijn omaan een juist beleid te twijfelen en er dus reden is om een onderzoek
te gelasten. Hierover heeft de Hoge Raad zich niet uitgesproken. Desondanks is de
uitspraak van de Hoge Raad van grote invloed op het verdere verloop van de
enquêteprocedure.170 Hierbij is van belang dat de beschikking van de Onderne-
mingskamer, en dus ook de beschikking van de Hoge Raad, vrijwel geheel in de
sleutel is gesteldvandevraagofdeLaSalle transactie al danniet goedkeuringvande
ava behoefde.Met anderewoorden, het gaat volledig omdebevoegdheidsverdeling
tussen bestuur en rvc enerzijds en ava anderzijds. Die vraag is nu beantwoord. De
verkoopkanopzichzelf geen twijfel aan een juist beleidopleveren.Er zoudusalleen
nog sprake kunnen zijn van twijfel aan een juist beleid als de verkoopwordt gezien
als eenonaanvaardbarebeschermingsmaatregel.Nogvoordeuitspraakhierovervan
de Ondernemingskamer komt aan de overnamestrijd zelf definitief een eind. De
uitkomst is genoegzaam bekend. Het bod van het Consortium wint glansrijk en
het bod van Barclays wordt ingetrokken.171 De Ondernemingskamer oordeelt

168. Ook is geen van de in artikel 2:107a lid 1 BW, onder a. tot c. genoemde gevallen aan de
orde. Evenmin kan uit artikel 2:8 BW – mede in genomen de in Nederland aanvaarde
inzichten omtrent corporate governance zoals neergelegd in (principe IV.1.3 van) de Code –
in het onderhavige geval leiden tot een ruime uitleg van artikel 2:107a lid 1 BW. Zie rov.
4.7-4.8. Zie over deze overwegingen kritisch Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 210, waar
wordt gesteld dat lid 2 van art. 2:107a BW al voldoende beschermt tegen overmatige
onzekerheid door te bepalen dat het ontbreken van goedkeuring van de ava de vertegen-
woordigingsbevoegdheid van bestuurders niet aantast.

169. De Hoge Raad overweegt nog uitdrukkelijk dat de belangen van BoA en Barclays mee
moeten worden gewogen. Het gaat in dit geval om een bevoegdelijk door het bestuur van
ABN AMRO Bank met BoA gesloten koopovereenkomst. Mede gelet op het bepaalde in
artikel 2:107a lid 2 BW, waarin kort gezegd wordt bepaald dat het ontbreken van
goedkeuring door de ava geen externe werking heeft, oordeelt de Hoge Raad dat de
gevraagde onmiddellijke voorzieningen zowel tegenover BoA als tegenover Barclays niet
gerechtvaardigd zijn. Gelet op een en ander bestaat ook bij een billijke afweging van
belangen geen ruimte voor een voorziening die verdere uitvoering van de LaSalle-transactie
opschort of tijdelijk onmogelijk maakt (rov. 4.10).

170. Zie Van Ginneken (2007b), p. 536-537.
171. Het Consortium heeft vervolgens een via een uitkoopprocedure de overgebleven minder-

heidsaandeelhouders uitgekocht. Zie OK 15 mei 2008, JOR 2008/196, m.nt. Assink. Zie
over deze uitspraak Olden (2008a), p. 362-364. Men heeft de uitkoopprocedure van
art. 2:92a BW gevolgd, ondanks het feit dat ook de nieuwe procedure van art. 2:359c
BW (uitstoting na een openbaar bod) had kunnen worden gebruikt.
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vervolgens in haar eindbeschikking dat er geen gegronde redenen zijn om aan een
juistbeleid te twijfelenenwijst hetverzoekomeenonderzoekaf.172 Geziendefeiten
en aannames uit de eerdere beschikkingen komt de Ondernemingskamer tot de
conclusie dat geen sprake is van een ontoelaatbare beschermingsmaatregel.173

Hieraan ligt ten grondslag dat ten eerste de prijs hoog was en de koopprijs deel zou
gaan uitmaken van ABN AMRO. Er was dus wat dat betreft geen benadeling. Ten
tweede was de belangstelling nog niet zodanig concreet, dat het voor de hand zou
liggen dat ABN AMRO zich toen al gedwongen zou voelen een beschermings-
maatregel tenemengericht tegenhetConsortium.Tenderdeweegtmee,dat alsABN
AMRO de verkoop als beschermingsmaatregel had willen gebruiken, zij juist niet
zulke haast zou hebben gehad. Ook in de grote haast waarmee het is gebeurd ziet de
Ondernemingskamergeenprobleem.Deconclusie luidt dan ookdat de verkoop een
buitenkanswas die ABNAMROmocht benutten en niet kanworden gezien als een
beschermingsmaatregel gericht tegen het Consortium. De Ondernemingskamer
gaat ten slotte inopdevraag of devennootschapsleiding een level playing fieldheeft
verstoord.174 DeOndernemingskamer isvanmeningdat,medegezienhet feit dat de
verkoop geen ongeoorloofde beschermingsmaatregel was, er door de verkoop ook
geen gerechtvaardigde belangen van het Consortium (of mogelijk andere geïn-
teresseerden) zijn geschonden. Zij wijst hierbij ook naar de go shop regeling in de
overeenkomst met BoA. Er kan dus niet worden gezegd dat ABNAMRO een level
playing field heeft verstoord.

Voor de (overname)praktijk zijn deze uitspraken van groot belang. Kern van de
beschikking van de Hoge Raad is dat de verkoop van LaSalle behoorde tot de
bevoegdheid van het bestuur en rvc. De uitoefening van die bevoegdheid was
niet onderworpen aan – al of niet voorafgaande – goedkeuring of consultatie
van de ava, noch op basis van enige wettelijke regel, met name art. 2:8 BW en
art. 2:107a BW, noch op basis van enige statutaire regeling noch op basis van
ongeschreven recht. De uitspraak raakt de kern van ons vennootschapsrecht.
Het gaat om de bevoegdheidsverdeling binnen de vennootschap tussen bestuur
en rvc enerzijds en ava anderzijds. De vraag was in hoeverre het goedkeu-
ringsrecht van de ava kan worden opgerekt. De Hoge Raad heeft op dit punt
duidelijke grenzen gesteld. Zowel de AG als de Hoge Raad geeft duidelijk aan

172. OK 17 april 2008, JOR 2008/157 m.nt. Doorman (OK ABN AMRO II).
173. Zie rov. 3.31-3.35. Gezien de overwegingen van de OK en de Hoge Raad alsmede de

ontwikkelingen die zich na de uitspraak voordeden (o.a. het slagen van het bod van het
Consortium) was het mijns inziens niet erg waarschijnlijk dat de OK terug zou komen op de
in eerste instantie vastgestelde feiten en er – alsnog – zal worden geoordeeld dat de verkoop
van LaSalle een ongeoorloofde beschermingsmaatregel was. Zie hierover ook Van Ginneken
(2007b), p. 436-437.

174. Zie rov. 3.36-3.38.
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dat met het goedkeuringsrecht van de ava voorzichtig moet worden omge-
sprongen. De rechtszekerheid speelt hierbij terecht een grote rol.175 De spel-
regels moeten in principe blijken uit wet en statuten, en kunnen alleen in zeer
uitzonderlijke gevallen worden aangevuld. De Hoge Raad heeft duidelijk
gemaakt dat met het besluit van het bestuur en de rvc om een overnamepartner
voor ABN AMRO te zoeken, het domein van de aangelegenheden die aan
bestuur en rvc zijn voorbehouden niet is verlaten. En ook in die situatie dienen
alle belangen in aanmerking te worden genomen, niet slechts die van aandeel-
houders. Uitgangspunt blijft dus dat de vennootschapsleiding binnen bepaalde
grenzen, rekening houdend met alle bij de vennootschap behorende belangen,
bepaalde beschermingsmaatregelen mag nemen. Op dit laatste punt is de
Ondernemingskamer in haar eindbeschikking ingegaan. De beschikking biedt
niet veel meer duidelijkheid over de beoordeling van ongeoorloofde bescher-
mingsmaatregelen. De Ondernemingskamer komt tot de conclusie dat het hier
helemaal geen beschermingsmaatregel betrof. De RNA-norm is niet toegepast.
Op een invulling hoe beschermingsmaatregelen in situaties als deze zouden
moeten worden getoetst moeten wij dus nog steeds wachten.176

D. ASMI/Hermes c.s.

De laatste zaak waar ik op in ga, vloeit voort uit een langlopend conflict tussen
ASM International N.V. (hierna ASMI) en een aantal van haar aandeelhou-
ders.177 ASMI opereert in de halfgeleider industrie en houdt zich bezig met de
productie van apparatuur waarmee chips worden vervaardigd.178 ASMI ope-
reert in de zogenoemde front-end, het productieproces dat wordt doorlopen tot
aan de vervaardiging van een intacte chip. ASMI houdt 53% van de aandelen in
ASM Pacific Technology Ltd. (hierna ASMPT). ASMPT is actief in de
zogenaamd back-end van het proces, het productieproces dat wordt doorlopen
bij de opdeling, bewerking en het gebruiksklaar maken van een chip.179

175. Zie ook Van Ginneken (2007a), p. 330-331. Anders: Van Schilfgaarde/Winter (2009),
p. 210. Wat deze zaak mijns inziens in ieder geval duidelijk maakt is dat de criteria die in
art. 2:107a lid 1 BW zijn gegeven niet altijd even relevant zijn. In feite zal bijvoorbeeld de
balanseis (eenderde van de activa) bij banken en verzekeraars vaak geheel geen rol spelen,
omdat deze door de aard van hun operaties vaak een hele grote balans hebben. Uiteraard
blijft relevant de overkoepelende norm dat sprake moet zijn van een identiteitswijziging.

176. Zie hierover ook Van Ginneken (2006a), p. 532.
177. Zie HR 9 juli 2010, JOR 2010/228 m.nt. Van Ginneken (HR ASMI), voortvloeiend uit het

cassatieberoep tegen OK 5 augustus 2009, JOR 2009/254 m.nt. Hermans (OK ASMI III).
Ook eerdere uitspraken van de OK in deze kwestie komen waar relevant aan de orde, zie OK
20 mei 2008, JOR 2008/158 (OK ASMI I) en OK 13 mei 2009, JOR 2009/163 m.nt.
Hermans (OK ASMI II). Zie over de OK-beschikkingen Raaijmakers (2009).

178. ASMI is in 1968 opgericht door Del Prado Sr. Sinds 1981 zijn de aandelen ASMI genoteerd
aan Nasdaq en sinds 1996 aan de beurs in Amsterdam.

179. ASMPT is gevestigd te Hong Kong en haar aandelen zijn daar aan de beurs genoteerd.
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Oprichter van ASMI Del Prado Sr. speelt nog steeds een belangrijke rol binnen
ASMI. Hij houdt, deels via een door hem gecontroleerd administratiekantoor,
ongeveer 21% van de aandelen en is vanaf de oprichting tot 1 maart 2008 CEO
van ASMI geweest. Per die datum is hij als CEO opgevolgd door zijn zoon;
daarna is hij zelf adviseur van de rvc geworden. Een aantal hedge funds, met
name Hermes en Fursa (hierna Hermes c.s.) met een substantieel belang in
ASMI heeft vanaf eind 2005 forse kritiek op met name de strategie en de
corporate governance van ASMI, waarbij zij onder meer moeite hebben met de
dominante positie van de Del Prado familie.180 Deze punten komen in 2006 in
de ava en in een later dat jaar ingelaste bava uitgebreid aan de orde. Kort
gezegd willen Hermes c.s. dat ASMI een belangrijk deel van haar activiteiten
afsplitst. De bezwaren van Hermes c.s. tegen de strategie richten zich tegen de
tekortschietende resultaten van de front-end divisie. De dividendstromen van
de back-end zijn gedurende vele jaren stelselmatig gebruikt om de verliezen van
de front-end bij te passen. Deze oneigenlijke kruissubsidiëring heeft ertoe
geleid dat de markt aan de front-end een negatieve waarde toeschrijft. Hermes
c.s. verwijt ASMI onvoldoende actie te hebben genomen om dit tij te keren. Ze
stellen voor de back-end van de front-end af te splitsen teneinde de waarde van
de back-end van aandeelhouders te ontsluiten en de front-end op eigen
levensvatbaarheid te toetsen. Fursa stelt dit onderwerp in de ava van mei
2006 aan de orde, via een agendapunt dat ter bespreking op de agenda is gezet.
In de bava van november 2006 stelt Fursa in een motie voor dat de front-end en
back-end worden gesplitst. Bestuur en rvc zijn tegen de motie. Zij achten deze
gericht op korte termijn voordeel, ten koste van de lange termijn waarde. Kort
voor de bava maakt ASMI wel bekend dat de front-end inmiddels als financieel
onafhankelijk kan worden beschouwd en zegt zij toe dat in de komende drie
jaar de dividenden van ASMPT niet in de front-end zullen worden geïnvesteerd.
Mede hierdoor krijgt de motie van Fursa onvoldoende steun.181

De kritiek op de corporate governance betreft met name de benoemings-
procedure voor bestuurders en commissarissen. Van oudsher worden deze
gekozen volgens een bindende voordracht door de rvc die kon worden door-
broken bij ava besluit met een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 vertegen-
woordigende ten minste 50% van het geplaatste kapitaal. Voor besluiten tot
ontslag van bestuurders en commissarissen geldt dezelfde gekwalificeerde
meerderheid. Ingevolge de statuten benoemt de rvc een van de bestuurders
tot CEO. De CEO heeft in het bestuur evenveel stemmen als de overige
bestuurders tezamen. Staken de stemmen, dan beslist de rvc. Hermes c.s. willen

180. Hermes en Fursa houden per 20 mei 2008 ongeveer 15% respectievelijk 6% van de gewone
aandelen in ASMI. Ook hedge fund Centaurus, bekend van de Stork-zaak, steunde Hermes
c.s. in deze kwestie. Het hield per 20 mei 2008 ongeveer 7,5% maar is later van het toneel
verdwenen doordat het zijn hele belang begin 2009 heeft verkocht.

181. Om deze reden heeft Hermes tegen de motie van Fursa gestemd.
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dat de statuten in overeenstemming worden gebracht met best practice bepaling
IV.1.1. van de Code, die onder meer bepaalt dat de benodigde meerderheid voor
doorbreking van een bindende voordracht niet meer dan 1/3 van het geplaatst
kapitaal mag bedragen. In de ava van mei 2006 zegt de voorzitter van de ava toe
dat de benoemingsprocedure voor bestuurders en commissarissen in lijn met de
Code zal worden gebracht. In de bava van november 2006 is deze toezegging in
zoverre geconcretiseerd dat het systeem van bindende voordrachten vervalt,
maar dat de drempel voor “vrije” benoeming en ontslag van bestuurders door de
bava op 50% van het geplaatste kapitaal gehandhaafd blijft. De statuten worden
langs deze lijnen gewijzigd. De stemmenmacht voor de CEO blijft bestaan.
Bovendien wordt de zoon van Del Prado Sr., Del Prado Jr., tot bestuurder
benoemd.

De verschillen van mening blijven bestaan. Hermes c.s. stellen met een team van
deskundigen een strategisch plan op voor het ‘revitaliseren’ van de front-end
activiteiten. ASMI constateert dat er in grote lijnen overeenstemming bestaat over
de plannen. Zij is bereid om leden van het deskundigenteam als adviseur te
involveren, maar wil geen door Hermes c.s. naar voren geschoven kandidaten aan
het management team toevoegen, laat staan het management team door de
deskundigen van Hermes c.s. vervangen. In 2007 heeft ASMI al aangekondigd
dat Del Prado Jr. per april 2008 zijn vader zal vervangen als CEO.182

Net aangetreden presenteert deze zijn strategie, die in veel opzichten
overeenstemt met de plannen van het deskundigenteam. In reactie daarop
stellen Hermes c.s. in de ava van mei 2008 voor de meeste commissarissen
te vervangen door leden van het deskundigenteam. Ook CEO Del Prado Jr. zou
door de vertegenwoordiger van Hermes c.s. moeten worden vervangen. Deze
agendavoorstellen zijn voor de Stichting Continuïteit ASMI aanleiding om haar
optie uit te oefenen.183 De Stichting neemt preferente aandelen die ongeveer
29% van het geplaatst kapitaal van ASMI vertegenwoordigen, waarmee de

182. Hermes c.s. hebben grote bezwaren tegen de rol van de Del Prado’s en de gang van zaken bij
de opvolging van Del Prado Sr. door zijn zoon. ASMI meldt op 22 mei 2007, na afloop van
de jaarlijkse ava waarin hierover niets is gezegd, dat Del Prado Jr. per 1 maart 2008 tot CEO
van ASMI is benoemd. Hermes c.s. heeft zowel tegen de persoon als tegen de gang van
zaken bezwaren. Volgens Hermes c.s. is bij zijn benoeming tot bestuurder ten onrechte de
indruk gewekt dat de ava zou mogen mede beslissen over de aanwijzing van de opvolger
van Del Prado Sr. als CEO. Volgens ASMI is alleen toegezegd dat dit met betrekking tot na
de aangekondigde statutenwijziging te benoemen bestuurders en CEO zou geschieden.
Bovendien is Del Prado Sr. na zijn terugtreden als CEO adviseur van de rvc geworden.
Hermes c.s. hebben hiertegen bezwaren, omdat hij in die positie geen verantwoording aan de
ava behoeft af te leggen, maar wel “volledig meedraait” in de RvC. Bovendien bekleedt de
toenmalige voorzitter van de rvc die functie sinds 1981 en is hij adviseur van Del Prado Sr..

183. Het bestuur van de Stichting bestaat sinds 8 februari 2008 uitsluitend uit personen die
onafhankelijk zijn van ASMI (hiervoor waren ook – zoals te doen gebruikelijk – de CEO,
Del Prado Sr., en de president-commissaris bestuurders van de Stichting).
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invloed van Hermes c.s. kan worden geneutraliseerd. ASMI maakt tegelijk met
deze interventie bekend dat in 2010 de benoemings- en ontslagprocedures van
bestuurders en commissarissen volledig in lijn met de Code zullen worden
gebracht en dat de CEO niet langer evenveel stemmen in het bestuur zal hebben
als de andere leden tezamen. Tevens geeft zij aan bereid te zijn een van de
vertegenwoordigers van Hermes c.s. in de rvc op te nemen. Ten slotte zal ASMI
in de ava van 2010 eveneens voorstellen haar structuur te wijzigen indien de
(afgeleide) beurswaarde van de front-end niet tenminste gelijk zal zijn aan de
waarde van de omzet.

De uitoefening van de optie door de Stichting vormt de aanleiding voor een
eerste beschikking van de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer ver-
biedt de ava van ASMI over de aandeelhoudersvoorstellen te besluiten en gelast
partijen om verder te onderhandelen.184 Nadat men bijna tot een oplossing is
gekomen blijkt in maart 2009 dat het partijen niet lukt om eruit te komen.
Kennelijk uit onvrede hiermee vertrekt een commissaris. Ook de CFO stapt op
en het bestuur trekt een adviseur aan van buiten de onderneming. In de
tussentijd heeft ASMI ook een tweetal nieuwe (groot)aandeelhouders gekregen,
die volgens Hermes c.s. de leiding van ASMI welgevallig zijn. Tokyo Electron
Limited verwerft een belang van 4,9% en Intel Corporation een belang van 4%
in ASMI. Bovendien is hedge fund Centaurus, die op enig moment ongeveer
7,5% hield, inmiddels van het toneel verdwenen doordat zij – door de krediet-
crisis daartoe gedwongen – haar hele belang heeft verkocht. Hierdoor zijn de
verhoudingen wel enigszins veranderd.

Op de agenda van de ava van 2009 staan de intrekking van de uitstaande
preferente aandelen en de verlening van een nieuwe optie aan de Stichting.
Blijkens de toelichting zal er eerst over de verlening van een nieuwe optie
worden gestemd en daarna over de intrekking van de preferente aandelen. De
intrekking is een voorwaardelijk agendapunt dat alleen in stemming zal worden
gebracht indien de nieuwe optie is verleend. Volgens de toelichting zal de
nieuwe optie worden verleend onder voorwaarden die gelijk zijn aan de optie
zoals deze in 1997 aan de stichting is verschaft. Samengenomen hebben deze
voorstellen tot doel de Stichting in grotendeels dezelfde positie terug te brengen
als zij had voordat zij de optie uitoefende op 14 mei 2008. Nog voordat de ava

184. OK 20 mei 2008, JOR 2008/158 (OK ASMI I). De onderhandelingen worden nog
gecompliceerd omdat ASMI in de tussentijd indicatieve biedingen krijgt op een deel van
de front-end activiteiten (van o.a. Applied Materials, Inc.). Dit leidt niet tot overeenstem-
ming. In de tussentijd gelast de OK dat de getroffen voorzieningen van kracht blijven en dat
het overleg wordt voortgezet. Partijen dienen de OK te informeren over het verloop ervan.
Zie OK 27 juni 2008, JOR 2008/230. Deze situatie wordt door de OK een aantal keren
verlengd. De OK geeft op 8 september en 22 december 2008 beschikkingen van gelijke
strekking als die van 27 juni 2008.
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plaatsvindt verbiedt de Ondernemingskamer op verzoek van Hermes c.s. de
Stichting om deel te nemen aan de besluitvorming over de verlening van een
nieuwe optie.185 Desondanks worden alle agendapunten aangenomen, dus
inclusief de verlening van een nieuwe optie en intrekking van de uitstaande
preferente aandelen. De Stichting neemt alleen deel aan de besluitvorming over
de intrekking van de aandelen.

Nadat een laatste overlegpoging is mislukt, doet de Ondernemingskamer alsnog
uitspraak op het enquêteverzoek van Hermes c.s. Zij komt tot de conclusie dat
er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid en gelast een
onderzoek. De Ondernemingskamer is van mening dat een beeld naar voren
komt van een beursvennootschap die haar problemen op het (ondernemings)
strategische vlak steeds naar voren heeft geschoven, althans steeds heeft
gepoogd binnen de besloten kring van de eigen functionarissen (en met name
de CEO en de commissarissen) en grootaandeelhouder af te wikkelen en zich
daartoe jegens haar (overige) aandeelhouders, met behulp van haar gedateerde
governance, defensief en gesloten heeft opgesteld. De Ondernemingskamer
acht een dergelijke opstelling met het oog op de beginselen van behoorlijk
ondernemingsbestuur bepaald onwenselijk. De Ondernemingskamer baseert
haar oordeel verder kort gezegd nog op a) het tekortschieten van de rvc, onder
meer in zijn bemiddelende rol, b) twijfel aan de rechtsgeldigheid van de
optie186 en c) twijfel aan de juiste taakopvatting van de Stichting bij en na
de uitoefening van de optie, waarbij de Stichting volgens de Ondernemings-
kamer door de uitoefening van de optie als medebeleidsbepaler heeft te
gelden.187

185. OK 13 mei 2009, JOR 2009/163 m.nt. Hermans (OK ASMI II).
186. Volgens de OK is de beoordeling van de vraag of de optie geldig is verleend en uitgeoefend

aan de competentie van de gewone civiele rechter voorbehouden. Hermes c.s. hebben
gesteld dat de machtiging uit 1996 uitsluitend gold voor een optie met een looptijd van vijf
jaar en uitsluitend een optie voor een als vijandige overname te typeren noodsituatie betrof.
Daarom is ASMI met het sluiten van de optieovereenkomst, die voor onbepaalde tijd gold en
niet een bepaalde noodsituatie betrof, de machtiging te buiten gegaan en is de optieover-
eenkomst aantastbaar. Gezien de gebruikte bewoordingen acht de OK niet bij voorbaat
onaannemelijk dat de machtiging is verleend voor een optie met een looptijd van ten hoogste
vijf jaar en met als uitsluitende doelstelling het beschermen van ASMI tegen een vijandige
overname.

187. Zie o.m. Hermans (2009b) en Raaijmakers (2009). Hermans betoogt dat het de OK niet past
om in deze eerste fase van een enquêteprocedure zulke stellige oordelen te vellen. Zie
Hermans (2009b), nr. 2 en AG Timmerman, ov. 3.3.5, die evenwel stelt dat hier geen sprake
was van definitieve maar van stellige oordelen. Ik sluit me hier bij aan, zie ook Van
Ginneken (2010), nr. 4. Het lijkt er sterk op dat de OK haar eindoordeel over de gang van
zaken bij ASMI al min of meer klaar had. Dit komt mijns inziens veel te dicht in de buurt
van de grenzen die de Hoge Raad in zijn Gucci-beschikking heeft gesteld, namelijk !
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Tegen deze beschikking stellen Del Prado Sr. en de Stichting cassatieberoep in.
De conclusie van A-G Timmerman strekt tot verwerping van het beroep. In een
opmerkelijke uitspraak vernietigt de Hoge Raad de beschikking en verwijst hij
de zaak terug naar de Ondernemingskamer.188 De Hoge Raad is het op vrijwel
alle belangrijke punten met de Ondernemingskamer oneens.

De Hoge Raad maakt ten eerste korte metten met een kernoverweging van
de bestreden beschikking (rov. 4.4). Het betreft de overweging dat ASMI met
een gedateerde governance en een defensieve en gesloten opstelling jegens
aandeelhouders haar (strategische) problemen steeds naar voren heeft gescho-
ven, althans heeft geprobeerd deze binnen de besloten kring van de eigen
functionarissen en grootaandeelhouder af te wikkelen. De Hoge Raad stelt dat
de Ondernemingskamer hiermee blijk heeft gegeven van een onjuiste rechts-
opvatting. De conclusie van de Ondernemingskamer miskent dat het bepalen
van de strategie in beginsel een aangelegenheid is van het bestuur van de
vennootschap. Het is aan het bestuur, onder toezicht van de rvc, te beoordelen
of, en in hoeverre, het wenselijk is daarover in overleg te treden met externe
aandeelhouders, aldus de Hoge Raad. Behoudens afwijkende wettelijke of
statutaire regeling is het bestuur ook niet verplicht de ava vooraf in zijn
besluitvorming te betrekken als het gaat om handelingen waartoe het bestuur
bevoegd is. Bovendien zijn de oordelen van de Ondernemingskamer in de ogen
van de Hoge Raad ontoereikend gemotiveerd. Uit het feit dat externe aandeel-
houders het oneens zijn met het beleid van het bestuur en de rvc kan niet zonder
meer volgen dat het bestuur gehouden is op de visie van externe aandeelhouders
in te gaan. Door dat niet te doen, geven zij niet zonder meer blijk van een
defensieve en gesloten opstelling. Daarnaast heeft de Ondernemingskamer
niet duidelijk gemaakt hoe de door het bestuur gevolgde strategie, die door
de rvc en een meerderheid van de ava wordt ondersteund (een aandeelhou-
dersvoorstel om de strategie te wijzigen is niet aangenomen), aanleiding geeft
voor twijfel aan een juist beleid. De Hoge Raad acht de oordelen van de

dat de OK niet zelfstandig op basis van door haar vastgestelde feiten mag oordelen dat van
wanbeleid is gebleken; dat kan pas na een onderzoek (HR 27 september 2000, NJ 2000,653,
JOR 2000/217 m.nt. Brink (Gucci), rov. 4.2). Bovendien is het in deze fase ook niet nodig
(zie ook Hermans (2009b), nr. 2). De Hoge Raad gaat niet expliciet in op de hiertegen
gerichte klachten omdat andere klachten slagen, maar het is duidelijk dat de Hoge Raad het
met de – al dan niet definitieve – oordelen van de OK oneens is en bovendien vindt dat deze
ontoereikend zijn gemotiveerd. In dit verband geeft de Hoge Raad de OK nog een
opmerkelijke terechtwijzing, door expliciet te stellen dat de OK haar conclusie klaar-
blijkelijk (vrijwel) uitsluitend heeft gebaseerd op de stellingen van Hermes c.s., zonder dat
zij kenbaar rekening heeft gehouden met hetgeen van de zijde van ASMI hiertegen is
ingebracht (rov. 4.4.3). Dat is duidelijke taal van een hogere rechter naar een lagere.

188. HR 9 juli 2010, JOR 2010/228 m.nt. Van Ginneken (HR ASMI).
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Ondernemingskamer ten slotte zelfs ‘te minder begrijpelijk’ omdat het bestuur
juist wel de dialoog met aandeelhouders is aangegaan en hun argumenten met
goed onderbouwde en verdedigbare tegenargumenten heeft verworpen. Ook de
constatering van de Ondernemingskamer dat bij ASMI sprake was van ge-
dateerde governance vindt geen genade. De Hoge Raad stelt dat het iedere
vennootschap vrij staat haar (vennootschappelijke) organisatie naar eigen
inzicht in te richten. ASMI heeft de best practice bepalingen I.1 en I.2 van
de Code nageleefd (haar afwijkingen zijn uitgelegd) en heeft bovendien
aangegeven dat de corporate governance in 2010 in overeenstemming met de
Code zal worden gebracht.

Uit deze beschikking blijkt dat de Hoge Raad het fundamenteel oneens is
met de Ondernemingskamer over de invulling van een kernbeginsel van ons
vennootschapsrecht, namelijk dat het beleid en de strategie door het bestuur
wordt bepaald, onder toezicht van de RvC. Dit uitgangspunt is algemeen
aanvaard, ook door de Ondernemingskamer. De Hoge Raad en de Onderne-
mingskamer komen op basis van hetzelfde uitgangspunt echter tot volstrekt
verschillende conclusies. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt.189 Het is
mede wellicht daarom dat de Hoge Raad hier zo weinig woorden aan wijdt. Met
een enkele verwijzing naar een aantal overwegingen uit zijn ABN AMRO-
beschikking constateert de Hoge Raad dat de Ondernemingskamer blijk geeft
van een onjuiste rechtsopvatting. De Hoge Raad acht het uitgangspunt kenne-
lijk zo duidelijk, dat in wezen het gehele voorliggende geschil een non-issue is.
Met deze uitspraak benadrukt de Hoge Raad de bestuursautonomie en ver-
stevigt hij de positie van bestuurders die zich geconfronteerd zien met aandeel-
houders die de strategie aanvallen. Niet alleen is het bestuur verantwoordelijk
voor de strategie, het behoeft niet zonder meer op afwijkende visies van
aandeelhouders in te gaan. In dit geval is het bestuur de dialoog wel aangegaan
en zijn de argumenten van aandeelhouders goed onderbouwd verworpen. Mij
lijkt dat ASMI de argumenten van Hermes c.s. zelfs niet eens volledig heeft
verworpen. Het beleid is onmiskenbaar opgeschoven richting de wensen van
Hermes c.s. en over de governance zijn toezeggingen gedaan om aan de
bezwaren tegemoet te komen. De opstelling van ASMI is dus kennelijk niet
defensief en levert geen gegronde redenen op om aan een juist beleid te
twijfelen. Dit laatste geldt evenzeer voor het oordeel van de Ondernemings-
kamer over de gedateerde governance. De Hoge Raad maakt mijns inziens
terecht duidelijk dat als een vennootschap conform de Code eventuele afwij-
kingen uitlegt, rechters in principe zeer terughoudend moeten zijn met een
oordeel over de gehanteerde governance.

189. Zie HR 21 februari 2003, NJ 2003, 182 m.nt. Ma, JOR 2003/57 m.nt. Nieuwe Weme (HBG)
en HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434, m.nt. Ma, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme (HR ABN
AMRO).
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Een tweede punt waarover de Hoge Raad heel anders denkt dan de Onderne-
mingskamer betreft de juiste taakopdracht van de rvc. De Ondernemingskamer
is in haar beschikking zeer kritisch over de rol van de rvc. Zij stelt dat de rvc
verwijtbaar is tekort geschoten in de bemiddeling bij het conflict tussen bestuur
en externe aandeelhouders.190 De Hoge Raad wijst de door de Ondernemings-
kamer aangenomen bemiddelende rol voor de rvc ondubbelzinnig af (rov. 4.5).
De Hoge Raad stelt dat een dergelijke rol uit de wet (art. 2:140 lid 2 BW of
art. 2:8 lid 1 BW) noch de Code (best practice bepaling III.1.6.(f)) voortvloeit.
Het staat de rvc wel vrij om te bemiddelen, maar een verplichting daartoe staat
op gespannen voet met de beleidsvrijheid van de rvc. Dit is een belangrijk
oordeel, ook omdat de Ondernemingskamer de rvc al eens eerder expliciet een
bemiddelende rol heeft toebedacht.191 Deze verplichte bemiddelende rol voor
de rvc behoort na deze uitspraak definitief tot het verleden. Ik deel het oordeel
van de Hoge Raad.192 De verantwoordelijkheid voor het beleid, inclusief de
communicatie hierover met aandeelhouders, ligt primair bij het bestuur. De rvc
houdt hierop toezicht, dat is wat anders dan bemiddeling. Uitgangspunt is dat
de rvc achter de handelwijze van het bestuur staat. De rvc moet het bestuur
kritisch volgen. Als de rvc het niet eens is met de wijze waarop het bestuur met
een conflict omgaat, dan kan hij bijsturen en desnoods ingrijpen. Het lijkt mij in
algemene zin verstandig (en meestal in het belang van de vennootschap) dat de
rvc zich intensief met dit soort conflicten bezighoudt, hierover goed met
betrokkenen communiceert en zo mogelijk de-escalerend optreedt. Soms zal

190. OK 5 augustus 2009, JOR 2009/254 m.nt. Hermans (ASMI II), rov. 3.12-3.15. De OK stelt
daarnaast vast dat de rvc zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen bij het creëren van
transparantie jegens de externe aandeelhouders. De rvc is akkoord gegaan met de benoeming
van een tweetal adviseurs, één van het bestuur en één van de rvc (Del Prado Sr.). Omdat
deze adviseurs geen verantwoording zijn verschuldigd aan de ava heeft de rvc het de ava
onmogelijk gemaakt om de haar in de wet en de statuten toegekende rechten uit te oefenen
ter zake van onder meer de strategie en het beleid, aldus de OK. De Hoge Raad verwerpt ook
dit oordeel van de OK. De Hoge Raad ziet het probleem niet en stelt dat de ava een keuze
voor een adviseur, of de wijze waarop deze zijn werkzaamheden uitvoert, aan de orde kan
stellen bij het orgaan dat de adviseur heeft aangesteld, en de bevoegdheid houdt het bestuur
en de rvc aan te spreken op het gevoerde beleid en de gevolgde strategie (rov. 4.5.3). Zie ook
Van Ginneken (2010), nr. 7.

191. Zie OK 17 januari 2007, JOR 2007/42 m.nt. Blanco Fernandez (Stork), rov. 3.4
192. Zie ook Hermans (2009b), nr. 3 en A-G Timmerman, ov. 3.5.10 (die evenwel meent dat in de

beschikking van de OK niet kan worden gelezen dat de RvC een verplichte bemiddelende
rol heeft, ov. 3.5.19). Raaijmakers vindt het aannemen van een dergelijke rol gevaarlijk. Zie
Raaijmakers (2007a), p. 350. Leijten stelt dat deze bemiddelende rol waarschijnlijk
voortvloeit uit de gecombineerde taak van toezicht en advies. Zie Leijten (2007a), p. 161.
Asser/Maeijer/Van Solinge/Nieuwe Weme (2009), nr. 486 leiden uit de (nieuwe) best
practice bepaling III.1.6(f) wel af dat de rvc een bemiddelende rol heeft bij geschillen
tussen aandeelhouders en bestuur. Assink (2009), p.103 noot 268 suggereert dat deze rol
voortvloeit uit HR 1 maart 2002, NJ 2002, 296 m.nt. Maeijer, JOR 2002/79 m.nt. Van den
Ingh (Zwagerman Beheer).
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dit leiden tot een bemiddelende rol, maar dat behoeft niet altijd het geval te zijn.
Als de rvc al besluit tot een bemiddelende rol, kunnen zich situaties voordoen
waarin deze bemiddeling mislukt. Bijvoorbeeld omdat de rvc volledig achter
het bestuur staat en niet van mening is dat aan de eisen van de aandeelhouders
tegemoet moet worden gekomen. Het staat de rvc dan vrij om de besprekingen
met aandeelhouders te beëindigen.193 Van een resultaatsverplichting kan dus
uiteraard helemaal geen sprake zijn, maar dat lees ik ook niet in de overwe-
gingen van de Ondernemingskamer.

Een derde punt waarop de Hoge Raad anders oordeelt dan de Ondernemings-
kamer betreft de uitgifte van de beschermingsprefs. De beoordeling van deze
beschermingsmaatregel speelt in de beschikkingen van de Ondernemingskamer
een prominente rol. De Ondernemingskamer stelt dat de uitgifte in principe aan
de RNA-norm dient te worden getoetst. In haar eerdere beschikking van 13 mei
2009 oordeelde de Ondernemingskamer op grond van deze norm dat de
stichting gerechtigd was de optie uit te oefenen. In de bestreden beschikking
van 5 augustus 2009 blijft zij hierbij, maar komt zij tot het oordeel dat niet is
uitgesloten dat de Stichting de optie heeft uitgeoefend in strijd met het doel
waarvoor het was bedoeld. Het doel van de interventie dient volgens de
Ondernemingskamer te worden beperkt tot het handhaven van de status quo
en het creëren van omstandigheden waaronder vruchtbaar overleg mogelijk zou
worden. De stichting diende zich daarom onafhankelijk van het bestuur en de
RvC van ASMI op te stellen, hetgeen zij volgens de Ondernemingskamer niet
heeft gedaan. Volgens de Ondernemingskamer kan niet worden uitgesloten
dat de stichting de bestuurders en commissarissen de hand boven het hoofd
heeft gehouden. Het moet ernstig worden betwijfeld of zij haar optierecht niet
(in aanmerkelijke mate) met het oog op die rol heeft uitgeoefend. Daarvoor was
de optie niet bedoeld. De Ondernemingskamer acht mede daarom gegronde
redenen aanwezig om te twijfelen aan een juist beleid terzake van de verlening
van de optie en de besluitvorming ten aanzien van de uitoefening door de
stichting. Bij dit laatste merkt de Ondernemingskamer op dat de stichting door
de uitoefening van de optie als medebeleidsbepaler heeft te gelden.

Tegen deze beoordeling van de rol van de stichting is mijns inziens wel het
een en ander in te brengen (zie hierna § 10.4.3 onder B1). De Hoge Raad komt
daar helaas niet aan toe. De Hoge Raad stelt dat uitoefening door de stichting
van de haar verleende optie niet het beleid van ASMI betreft. Ook voor de
doeleinden van het enquêterecht kan de stichting daarom niet voor zover het die
uitoefening betreft als medebeleidsbepaler gelden, wiens handelen gegronde
redenen oplevert om aan een juist beleid te twijfelen (rov. 4.7).194 Het lijkt mij
duidelijk dat de stichting geen medebeleidsbepaler is in de zin van art. 2:138

193. Zie Hermans (2009b), nr. 3 en A-G Timmerman, ov. 3.5.10-3.5.11.
194. Zie ook Raaijmakers (2009b), p. 742-743.
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lid 7 BW. Opvallend is dat de Hoge Raad ook niet meegaat met het betoog van A-
G Timmerman (ov. 3.7.26 - 3.7.29) dat de stichting wel een beleidsbepaler is in de
zin van het enquêterecht. De Hoge Raad zegt hiermee dat de uitoefening van een
call-optie door een beschermingsstichting niet ten grondslag kan liggen aan de
beoordeling of er gegronde redenen zijn te twijfelen aan een juist beleid. De
uitspraak van de Hoge Raad sluit mijns inziens niet uit dat onder omstandigheden
het gedrag van een dergelijke stichting als aandeelhouder in een enquêteprocedure
kan worden meegewogen. Ook zou de Ondernemingskamer in dergelijke
omstandigheden nog onmiddellijke voorzieningen kunnen treffen die de stichting
raken, zoals schorsing van stemrecht, of het verbieden van de ava over bepaalde
onderwerpen te stemmen. Voor aantasting van het besluit van de stichting om de
optie uit te oefenen zal men zich echter tot de voorzieningenrechter moeten
wenden. Met deze uitspraak is de kans vergroot dat beschermingskwesties
worden verdeeld over twee rechterlijke instanties. Bovendien zou langs deze
lijnen kunnen worden betoogd dat de uitoefening van een call-optie niet onder het
enquêterecht valt, maar het uitoefenen van een put-optie wel. Dit lijkt mij in
algemene zin niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van een coherente jurispru-
dentie op het gebied van beschermingsmaatregelen. Teneinde deze coherentie
enigszins te bewaken is des te meer van belang dat duidelijk is hoe een en ander
inhoudelijk moet worden getoetst, ongeacht welke rechterlijke instantie zich
hierover buigt. Mijns inziens heeft de Ondernemingskamer in deze kwestie de
RNA-norm niet juist toegepast. Het is voor toekomstige kwesties jammer dat de
Hoge Raad daar niet op in is gegaan. In Hoofdstuk 10 ga ik hier nader op in.

2.5 De implementatie van de 13e EG Richtlijn: passiviteit,
doorbraak en reciprociteit

2.5.1 De (geschiedenis van de) Richtlijn

Voor overnamesituaties zeer belangrijk was uiteraard de implementatie van de
13e EG Richtlijn (hierna de Richtlijn). Op 28 oktober 2007 trad de wet ter
implementatie van de Richtlijn na een uitvoerig en langdurig debat in werking.
In deze paragraaf geef ik kort de geschiedenis van de Richtlijn weer en beschrijf
ik de belangrijkste bepalingen. In de volgende paragraaf bespreek ik de
implementatie van de Richtlijn in Nederland.

A. De eerste twee voorstellen

De Richtlijn, ook wel de overnamerichtlijn genoemd, heeft een roerige
geschiedenis.195 Reeds in 1985 kondigt de Europese Commissie in haar White

195. Zie hierover o.a. Forstinger (2002), p. 96-118, Ventoruzzo (2006) en Winter (2008).
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Paper inzake de voltooiing van de interne markt aan dat zij van plan is een
voorstel te doen voor een richtlijn voor de onderlinge aanpassing van de
regelgeving in de lidstaten inzake openbare overnamebiedingen. Dit leidt op
19 januari 1989 tot een eerste voorstel voor een ‘Dertiende Richtlijn inzake het
vennootschapsrecht betreffende het openbare aanbod tot aankoop of ruil’.196

Dit voorstel was voor een groot deel gebaseerd op een rapport uit 1974 van de
Engelse hoogleraar Pennington, dat op zijn beurt was gebaseerd op de Engelse
overnameregels zoals neergelegd in de City Code on Takeovers and Mergers.
Dit voorstel was ambitieus en zeer gedetailleerd. Het beoogde een vergaande
harmonisatie op het gebied van overnamebiedingen. Als belangrijkste bepaling
bevatte het de passiviteitsregel. Dit houdt in een verbod voor het bestuur van
een doelvennootschap om, na aankondiging van een openbaar bod, zonder
goedkeuring van de ava effecten uit te geven of ongebruikelijke transacties te
verrichten. Verder werd er een verplicht bod regeling geïntroduceerd. Een partij
die effecten verwerft waarmee hij beschikking krijgt over een percentage
stemrechten (dat op of niet hoger dan 33 1/3 mag worden gesteld) is verplicht
een openbaar bod uit te brengen op de overige uitstaande aandelen.197

Dit eerste voorstel heeft het niet gehaald. Het voorstel stuitte op stevige
oppositie van een aantal lidstaten en al vrij snel werd duidelijk dat het moeilijk
zou zijn om in de Raad voor dit voorstel een gekwalificeerde meerderheid te
krijgen.198 Vanaf het begin af aan is er binnen Europa grote kritiek geweest op
de Richtlijn, met name op de passiviteitsregel. Steeds weer werd aangevoerd dat
een gelijk speelveld voor overnamebiedingen (level playing field) ontbrak. Niet
alleen binnen de EU, maar ook tussen de EU en de rest van de wereld, met
name met de VS, bestond er volgens de tegenstanders geen level playing
field.199 Hierbij werd gewezen op de ruime mogelijkheden van Amerikaanse
bedrijven om zich tegen overnames te beschermen. De passiviteitsregel zou
deze ongelijkheid alleen maar vergroten. Met name deze kritiek leidde er toe

196. PB C 64, 14.3.1989, p. 8; met toelichting, EG-Bulletin 3/89. Zie hierover Steins Bisschop
(1989), p. 241 e.v. Zie ook Winter (2008), p. 110-112.

197. Na kennisneming van de opvattingen van het Economisch en Sociale Comité (Zie PB C 298,
27.11.1989, p. 56) en het Europees Parlement (Zie PB C 38, 19.2.1990, p. 41), stelt de
Commissie op 10 september 1990 een gewijzigd voorstel vast (Zie PB C 240, 26.9.1990,
p. 7; met toelichting, COM (90) 416 definitief).

198. Dit had volgens de Europese Commissie ook te maken de economische omstandigheden.
Ten tijde van het voorstel waren de vooruitzichten gunstig. Met de veranderende omstan-
digheden groeide ook de kritiek van de lidstaten. Zie toelichting op het voorstel van
2 oktober 2002 (zie hierna), COM (2002) 534 definitief, 2.10.2002, p. 2.

199. Zie High Level Group of Company Law Experts (2002a), p. 13-15.
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dat een tweede voorstel het ook niet haalde.200 Dit voorstel werd, na een
moeizame conciliatieprocedure, door het EP verworpen, wegens het ontbreken
van de vereiste meerderheid. Tijdens de plenaire sessie op 4 juli 2001
resulteerde de stemming in een nog nooit eerder voorgekomen uitslag waarbij
er precies evenveel stemmen voor als tegen het voorstel werden uitgebracht
(273 stemmen voor en 273 stemmen tegen).201

De afwijzing van het tweede voorstel was voor de Europese Commissie, in het
bijzonder voor de verantwoordelijke commissaris Bolkestein, een forse tegenslag.
Dit temeer daar deze richtlijn onderdeel was van het Financial Services Action
Plan van de Europese Commissie202 en door de Raad tijdens de top in Lissabon
als een van de prioriteiten was aangemerkt voor de integratie van de Europese
financiële markten voor eind 2005, op weg naar de Lissabon doelstellingen voor
2010. Ook het Europees Parlement zelf erkende dat dit in dit verband een
belangrijke richtlijn was. Tijdens de ECOFIN Raad in juli 2001 kondigde
Bolkestein dan ook aan dat de Commissie voornemens was om zo snel mogelijk
met een nieuw voorstel te komen. Dit voorstel zou uiteraard rekening moeten
houden met de bezwaren van het Europees Parlement.

B. Het rapport van de High Level Group

In september 2001 besloot Bolkestein, zoals ook tijdens de conciliatieprocedure
aan het Europees Parlement beloofd, een deskundigengroep in te stellen die zou
moeten gaan kijken naar de modernisatie van het Europese vennootschapsrecht.
Deze High Level Group of Company Law Experts (hierna: de Groep) bestond
uit zeven deskundigen uit verschillende landen en stond onder voorzitterschap
van Jaap Winter. Tot het mandaat van de Groep behoorde uitdrukkelijk ook de
problemen rondom overnamerichtlijn en het adresseren van de door het
Europees Parlement geuite bezwaren, waaronder het ontbreken van een gelijk
speelveld. Op 10 januari 2002 presenteerde de Groep haar rapport inzake
overnamebiedingen, waarin op de verschillende kwesties werd ingegaan.203

200. Het tweede voorstel vond zijn oorsprong in een gewijzigd voorstel voor een ‘Dertiende
Richtlijn inzake het vennootschapsrecht inzake overnamebiedingen’, dat op 8 februari 1996
bij de Raad en het Europese Parlement werd ingediend. Zie PB C 162, 6.6.1996, p. 5; met
toelichting, COM (95) 655 definitief. Dit tweede voorstel was in tegenstelling tot het eerste
voorstel, in overeenstemming met de wensen van lidstaten, een kaderrichtlijn, dat geen
gedetailleerde harmonisatie beoogde, maar algemene beginselen voor overnames bevatte.
Het voorstel liet lidstaten veel ruimte om deze beginselen naar eigen goeddunken in
nationale wet- en regelgeving te implementeren.

201. Zie Winter (2008), p. 114. Er is een anekdote over de twee Britse leden van het Europese
Parlement die zeker voor de richtlijn zouden hebben gestemd, maar de stemming hebben
gemist vanwege een sanitaire stop. Zie Winter (2008), p. 109.

202. COM (1999) 232, 11.5.1999.
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Wat betreft het gelijke speelveld voor overnames kwam de Groep tot een aantal
aanbevelingen. De Groep stelde om te beginnen dat aan Europese wetgeving,
gericht op het creëren van een gelijk speelveld, twee fundamentele beginselen
ten grondslag zouden moeten liggen. Ten eerste het beginsel dat bij overnames
de uiteindelijke beslissingen door aandeelhouders moeten worden genomen.
Aandeelhouders moeten kunnen beslissen of en voor welke prijs zij hun
aandelen willen aanbieden. Het is niet aan de vennootschapsleiding om te
beslissen of een bod op de aandelen van de vennootschap succesvol is of niet.

Het tweede beginsel was dat er proportionaliteit moet bestaan tussen het
risicodragend kapitaal en zeggenschap. Alleen de houders van aandelen die
onbeperkt gerechtigd zijn tot de winst van de vennootschap en het saldo bij
liquidatie, zouden zeggenschapsrechten moeten hebben, proportioneel in ver-
houding tot het risico dat zij dragen.

Aan de hand van deze twee beginselen deed de Groep een aantal concrete
aanbevelingen. De passiviteitsregel werd bevestigd. De vennootschapsleiding
dient bij overnames passief te blijven en dient zich te onthouden van
frustrerende maatregelen, tenzij zij daarvoor expliciet de goedkeuring krijgt
van aandeelhouders, welke goedkeuring is gegeven na aankondiging van het
bod. Deze goedkeuring dient bovendien te worden gegeven op basis van
proportionaliteit, conform het hiervoor geformuleerde beginsel. Dit wil zeggen
dat alle mechanismen en maatregelen die zorgen voor disproportionaliteit
tussen het risicodragend kapitaal en de daaraan verbonden zeggenschap, opzij
gezet zouden moeten worden bij ava’s waarbij, in lijn met de passiviteitsregel,
het al dan niet goedkeuren van beschermingsmaatregelen aan de orde is.204 Een
van de meest in het oog springende aanbevelingen was verder het voorstel voor
een zogenoemde doorbraakregel (de break-through rule). De Richtlijn zou een
regel moeten introduceren die bepaalt dat zodra een bieder door middel van een
overnamebod een bepaald percentage van het risicodragend kapitaal verschaft,
de bieder meteen door eventuele statutaire beschermingsmechanismen van de
doelvennootschap zou moeten kunnen breken. Het betrof met name mechanis-
men inzake wijziging van de statuten en vervanging van de vennootschapslei-
ding. Het percentage waarop deze doorbraakregel van kracht zou worden zou
door lidstaten op ten hoogste 75% mogen worden vastgesteld. De gedachte
achter deze doorbraakregel is dat zodra een bieder 75% van het risicodragend
kapitaal verschaft, hij ook daadwerkelijk de mogelijkheid moet hebben om

203. Zie High Level Group of Company Law Experts (2002a). Zie hierover o.a. Schutte-Veenstra
(2002) en diverse auteurs in de bundel Reforming Company and Takeover Law in Europe!
(2004). De High Level Group presenteerde later dat jaar haar rapport over de modernizering
van het vennootschapsrecht in de EU, High Level Group of Company Law Experts (2002b).
Dit rapport, dat zeer veel invloed heeft gehad op het Europese vennootschapsrecht en de
basis vormde voor het Europese Actie Plan uit 2003, laat ik hier buiten beschouwing.

204. Zie Winter (2008), p. 116.
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desgewenst de statuten en de samenstelling van de vennootschapsleiding te
kunnen wijzigen.

C. Het derde voorstel

Het rapport van de Groep plaatste de Europese Commissie in zekere zin in een
lastig parket. Het rapport bevatte nuttige aanbevelingen, maar bevestigde
tegelijkertijd de wenselijkheid van de passiviteitsregel, waartegen zoveel verzet
was, en introduceerde zelfs een nieuwe doorbraakregel.205 Met name deze
doorbraakregel ging verder dan het door het Parlement afgewezen voorstel. De
Europese Commissie presenteerde op 2 oktober 2002 een nieuw voorstel. De
Commissie meende hierin tegemoet te komen aan de bezwaren van het
Europees Parlement, terwijl zij tegelijkertijd vasthield aan de basisbeginselen
van de richtlijn, zoals die waren vastgelegd in het gemeenschappelijk standpunt
van de Raad in juni 2000 en ook door de Groep waren bevestigd. Het verplicht
bod (art. 5), waarover eigenlijk weinig discussie was, en de controversiële
passiviteitsregel (art. 9) werden gehandhaafd. Aan de bezwaren van het
Europees Parlement werd tegemoet gekomen doordat een definitie voor een
billijke prijs werd opgenomen (art. 5) en de rechten op uitstoot (art. 14) en
verkoop (art. 15) werden vastgelegd, een en ander in lijn met de aanbevelingen
van de Groep. Verder bevatte het voorstel de voorgestelde verzwaarde trans-
parantieverplichtingen inzake de kapitaals- en beschermingsstructuur van
beursvennootschappen (art. 10). De Europese Commissie nam in het voorstel
de aanbevelingen van de Groep inzake de doorbraakregeling niet volledig over.
Dit vanwege het feit dat deze regeling, zoals verwacht, bij vrijwel alle lidstaten
op grote bezwaren stuitte en ook allerlei belangengroeperingen en belang-
hebbenden tegen opname van deze regel hadden gepleit.206

Art. 11 van het voorstel bepaalde dat na aankondiging van een bod eventueel
overdrachtsbeperkingen voor aandelen (zowel statutaire als contractuele) niet
aan een bieder kunnen worden tegengeworpen. Voorts werd bepaald dat bij
ava’s waarin over het nemen van beschermingsmaatregelen wordt beslist
(zogenoemde “artikel 9” vergaderingen) stemrechtbeperkingen buiten werking
gesteld. Ten slotte ging art. 11 een flink stuk in de richting van de aanbeveling
van de Groep, dat een bieder die na gestanddoening van een bod een bepaald
percentage van de aandelen bezit, ook doorslaggevende zeggenschap zou
moeten kunnen uitoefenen door middel van wijziging van de statuten en
vervanging van de vennootschapsleiding. Het voorstel was echter een sterk
verwaterde variant van de oorspronkelijke doorbraakregel. Art. 11 stelde dat,

205. Zie over dit voorstel Winter (2003a).
206. Met name de Scandinavische landen, Spanje, Frankrijk, Italië en Portugal verzetten zich. Zie

Winter (2008), p. 117.
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als een bieder het aantal aandelen verkrijgt dat hem op grond van het
toepasselijke recht in staat stelt om de statuten te wijzigen, niet alleen alle
beperkingen in overdracht en stemrecht vervallen, maar ook alle speciale
rechten van aandeelhouders inzake de benoeming of ontslag van de vennoot-
schapsleiding. De bieder kreeg het recht op korte termijn een ava bijeen te
roepen, waarin hij dus ongehinderd zijn eigen kandidaten voor de leiding van
de vennootschap kon benoemen. Een additionele verwatering van de oorspron-
kelijke doorbraakregeling bestond hierin, dat gouden aandelen uitdrukkelijk
niet onder het voorstel vielen.

De Commissie meende dat met dit voorstel de meest samenhangende en
realistische benadering werd gevolgd, waarbij tegemoet gekomen werd aan
de wensen van het Europees Parlement. Met name de toegenomen transparantie
(art. 10) en de doorbraakregel, waarbij onterechte bescherming van de vennoot-
schapsleiding werd doorbroken (art. 11), droegen volgens de Commissie bij aan
het creëren van een level playing field binnen de EU, zonder het concurrentie-
vermogen van Europese bedrijven ten opzichte van ondernemingen uit derde
landen, en in het bijzonder de VS, te ondermijnen. Bovendien benadrukte de
Commissie dat het hier ging om een eerste stap. De herzieningsclausule (art. 18)
maakte het uitdrukkelijk mogelijk in de toekomst na te gaan in hoeverre andere
initiatieven noodzakelijk zouden zijn om een level playing field nog beter te
waarborgen.207

D. Het compromis: de definitieve Richtlijn

Ondanks het optimisme van de Europese Commissie, verzette een groot aantal
landen zich tegen het voorstel, met name tegen de doorbraakregel. Het verzet
werd geleid door de Scandinavische landen, waar grootaandeelhouders dikwijls
zeggenschap hebben over bedrijven door gebruikmaking van aandelen met
meervoudig stemrecht. Dit systeem wordt met de voorgestelde doorbraakregel
bedreigd. Kern van de argumenten tegen de doorbraakregel was dat het
bestaande rechten aantast. In verband hiermee rees tevens de vraag of de
doorbraak van deze rechten na een overname moet leiden tot compensatie.
Overeenstemming over het voorstel was ver weg. Portugal, op dat moment
voorzitter van de EU, doorbrak de impasse met een compromisvoorstel, dat
uiteindelijk wordt opgenomen in een nieuw artikel 12, met als titel Optional
Arrangements. Zowel de neutraliteitsregel van art. 9 als de doorbraakregel van
art. 11 werden niet verplicht gesteld, maar het werd aan lidstaten overgelaten of
zij deze regels wel of niet aan hun beursvennootschappen opleggen.208

207. COM (2002) 534 definitief, 2.10.2002, p. 4.
208. Art. 12 lid 1 Richtlijn.
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Wanneer een lidstaat niet verplicht tot de toepassing van één van beide
artikelen, moet het voor de daar gevestigde vennootschappen in ieder geval
mogelijk zijn om de desbetreffende artikelen uit eigen beweging toe te
passen.209 Zo kunnen vennootschappen ontstaan met een onbeschermd karakter
(art. 9 en/of 11 worden toegepast) en vennootschappen met een beschermd
karakter (art. 9 en/of 11 worden niet toegepast).210 Het sluitstuk van de
optionele regelingen uit art. 12 wordt gevormd door de reciprociteitsbepalingen
uit lid 3 en 5. Lidstaten kunnen bepalen dat een daar gevestigde doelvennoot-
schap is vrijgesteld van de toepassing van de art. 9 en/of 11 als een openbaar
bod wordt uitgebracht door een vennootschap die dezelfde artikelen niet
toepast.211 Het gaat dus om vennootschappen met een onbeschermd karakter
die worden aangevallen door vennootschappen met een beschermd karakter. De
onbeschermde doelvennootschappen mogen zich in die gevallen alsnog be-
schermen. Deze reciprociteitsbepaling is gericht tegen bieders die niet uit de
EU komen, met name tegen de gevreesde Amerikaanse bieders. Zij kunnen de
genoemde regels niet eens toepassen. Tegen deze bieders kunnen Europese
vennootschappen zich dus beschermen, waar zij dat wellicht niet zouden kunnen
tegen Europese bieders. Deze regeling roept vele vragen op.212

Zo kan de vraag worden gesteld of de reciprociteitsregel uit de Richtlijn (en dus
ook zoals deze in Nederland is geïmplementeerd, zie hierna), niet in strijd is met
bepaalde internationale verdragen.213 Het oogmerk van de richtlijnbepaling
was om EU-vennootschappen zich tegen niet-EU bieders te kunnen laten
verdedigen, indien die bieders zelf niet vergelijkende beperkingen op hun
bescherming tegen biedingen zouden toepassen. Dit lijkt een discriminatie van
niet-EU bieders op te leveren op wie per definitie niet de passiviteitsregel en de
doorbraakregel van toepassing is, een discriminatie die onder de WTO-regels
wellicht verboden is. Voor zover het ook per definitie EU-bieders uitsluit die
niet zelf beursgenoteerd zijn en die dus de richtlijn zelf evenmin kunnen
toepassen, is mogelijk ook sprake van discriminatie die in strijd is met het vrij
verkeer van vestiging en het vrij kapitaalverkeer binnen de EU. Een uitweg zou

209. Art. 12 lid 2 Richtlijn. Zie hierover Hijmans van den Bergh & Van Solinge (2004).
210. Lidstaten moeten er op grond van art. 12 lid 4 Richtlijn voor zorgen dat de bepalingen die

van toepassing zijn op een vennootschap onverwijld openbaar worden gemaakt. Samen met
art. 10 Richtlijn, dat bepaalt dat alle vennootschappen die onder reikwijdte van de Richtlijn
vallen, verplicht zijn om in hun jaarverslag informatie te verschaffen over hun vennoot-
schappelijke structuur, wordt bewerkstelligd dat de markt op de hoogte is van de omstandig-
heid of een vennootschap een onbeschermd of een beschermd karakter heeft.

211. Hetzelfde kan worden bepaald ten aanzien van een bieder die direct of indirect onder de
zeggenschap van een vennootschap die de desbetreffende artikelen niet toepast. Zie art. 12
lid 3 Richtlijn. Dit ter voorkoming van al te eenvoudige omzeiling van de regeling.

212. Zie Winter (2008), p. 118-119.
213. Zie hierover Winter (2004a), Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 224. Zie ook Van Ginneken

& Winter (2008), p. 1357-1358.
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zijn dat de bepaling uit de richtlijn zo moet worden gelezen dat zij alleen werkt
tegen vennootschappen die de passiviteitsregel en doorbraakregel zelf zouden
kunnen toepassen maar dit niet doen. Dit zijn uitsluitend EU vennootschappen
die in de EU een beursnotering hebben. Tegen alle andere potentiële bieders,
zoals bij voorbeeld bieders uit de VS, zou de reciprociteitsregel dan niet kunnen
worden ingeroepen, ook niet wanneer die vennootschappen volledig beschermd
zouden zijn tegen een door de vennootschapsleiding ongewenste overname.
Deze uitleg gaat in tegen de uitdrukkelijke bedoeling van de richtlijnschrijvers
en ontkracht de reciprociteitsregeling aanzienlijk.214

Deze en andere door de reciprociteitsregel opgeroepen vragen worden niet
beantwoord. Er is de Commissie en de lidstaten veel aan gelegen om overeen-
stemming te bereiken over de richtlijn met zijn roerige geschiedenis die de
lidstaten blijft verdelen. Bovendien zullen aan het eind van dat jaar tien nieuwe
lidstaten toetreden, die overeenstemming nog verder zullen bemoeilijken. Het
compromis wordt er doorheen gedrukt.215 De reciprociteitsregeling als hiervoor
omschreven wordt opgenomen in een nieuw artikel 12 en op 21 april 2004
wordt dan eindelijk de definitieve tekst van de richtlijn vastgesteld.216

2.5.2 De implementatie in Nederland

De Richtlijn is in de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd door
aanpassingen van de Wte 1995 (thans opgenomen in de Wft), Boek 2 BW en de
daarop gebaseerde lagere regelgeving. Het verplicht bod uit art. 5 is effecten-
rechtelijk geïntroduceerd, en is opgenomen in art. 5:70Wft. Hierop ga ik hierna in
Hoofdstuk 5 uitgebreid in. De overige kernbepalingen uit de Richtlijn, met een
vennootschapsrechtelijk karakter, zijn zoveel mogelijk opgenomen in een nieuwe
afdeling 3 in titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Afdeling 3 betreft de
bijzondere bepalingen voor het geval een openbaar bod wordt uitgebracht op de
vennootschap. De implementatie van het uitstotingsrecht en het verkooprecht (art.
15 en 16 Richtlijn) komt hierna in Hoofdstuk 6 aan de orde. In deze paragraaf ga
ik in op de implementatie van de overige vennootschapsrechtelijke bepalingen, te

214. Dit standpunt wordt door Drijber verdedigd. Zie Drijber (2004), p. 375 e.v. Uit de
parlementaire geschiedenis bij de Nederlandse implementatie blijkt dat ook de Nederlandse
wetgever de bepaling uit de richtlijn niet op deze wijze uitlegt en dat het de bedoeling is dat
de reciprociteitsregel tegen niet-EU bieders kan worden ingeroepen. Zie Kamerstukken II,
2005-2006, 30 419, nr. 3, p. 42. Zie hierna § 2.5.2.

215. De Commissie gaat akkoord, al laat Bolkestein wel publiekelijk weten dat de richtlijn met
dit compromis de inkt waarmee het is geschreven niet waard is. Zie Winter (2008), p. 119.
Zie ook Winter (2004a), p. 367-368 en Drijber (2004), p. 375 e.v.

216. Richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004
betreffende het openbaar overnamebod, PbEU 2004, L 142/12.
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weten art. 9 (de passiviteitsregel), 11 (de doorbraakregel) en 12 (de optionele
regelingen/de reciprociteitsregeling).

Aan de implementatie van de Richtlijn in Nederland is een uitgebreid debat
voorafgegaan. Mede hierdoor is de Richtlijn te laat geïmplementeerd.217 Bij de
implementatie van de Richtlijn heeft de wetgever, niet geheel onverwacht,
ervoor gekozen om de toepassing van art. 9 en art. 11 niet verplicht te stellen.
Over de passiviteitsregel is in Nederland niet veel discussie geweest. Over de
doorbraakregel kan dat niet worden gezegd. Dit komt mede doordat de
wetgever in het oorspronkelijke wetsvoorstel een verplichte doorbraakregeling
had opgenomen die verder ging dan voor implementatie was vereist. Hierover is
veel te doen geweest.218 Uiteindelijk is het voorstel voor deze doorbraakregel
ingetrokken.219

De passiviteitsregel, de doorbraakregel en de reciprociteitsregel zijn opgenomen
in een nieuw art. 2:359b BW.220 Centraal in de implementatiewetgeving staat dat
vennootschappen volledig vrij zijn zelf in hun statuten te bepalen of en in
hoeverre zij zich beschermen. Dit komt in art. 2:359b BW tot uitdrukking. Dit
artikel geeft een aantal mogelijke statutaire bepalingen die door vennootschappen
kunnen worden ingevoerd, waarbij de mogelijkheden voor bescherming van de
vennootschap worden ingeperkt. Een en ander loopt via een besluit tot statuten-

217. De Richtlijn had uiterlijk op 21 april 2006 moeten zijn geïmplementeerd, dit is uiteindelijk
28 oktober 2007 geworden.

218. In het oorspronkelijke wetsvoorstel ter implementatie van de overnamerichtlijn werd ervoor
gekozen gebruik te maken van de door artikel 12 geboden mogelijkheid om de neutrali-
teitsregel uit artikel 9 niet verplicht te stellen voor Nederlandse vennootschappen. Wel werd
er in eerste instantie een soort doorbraakregel geïntroduceerd, gebaseerd op artikel 11 lid 4
van de richtlijn. Zie het voorgestelde art. 359c, Kamerstukken II 2005/2006, 30 419, nr. 2 en
het themanummer van Ondernemingsrecht (2006-6) over dit wetsvoorstel. De voorgestelde
regeling was enigszins vergelijkbaar met het wetsvoorstel beschermingsconstructies, alleen
kwam de rechter er niet meer aan te pas; beschermingsconstructies werden automatisch
doorbroken. Bovendien behoefde in dat voorstel de overnemer geen jaar maar slechts zes
maanden op de doorbraak te wachten. Hij moest wel 75% in zijn bezit hebben, maar hierbij
werden niet-volgestorte (preferente) aandelen niet meegeteld, hetgeen ook die bescher-
mingsmaatregel minder effectief maakt. Een dergelijke doorbraakregel zou de dynamiek in
overnamegevechten in belangrijke mate beïnvloeden. Waar de Hoge Raad in de RNA norm
veel waarde hecht aan het creëren van een level playing field voor het overleg tussen
bedreiger en doelvennootschap, zal een overnemer die een bod uitbrengt, met de door-
braakregel achter de hand, zich minder tot dit overleg gedwongen voelen. De onderhande-
lingspositie van de doelvennootschap zou hiermee aanzienlijk zijn verzwakt. Zie Verdam
(2005), p. 141.

219. Een meerderheid van de Tweede Kamer was tegen deze doorbraakregel en als gevolg
daarvan is het geschrapt. Zie Kamer torpedeert overnameregels, Het Financieele Dagblad,
30 maart 2006 en de daarna ingediende Tweede nota van wijziging, Kamerstukken II 2005/
2006, 30 419, nr. 9.

220. Zie hierover Van Ginneken & Winter (2008) en Van Olffen (2008).
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wijziging, en wordt dus, conform de daarvoor geldende regels, uiteindelijk door
de ava besloten. Op zichzelf is dit niets nieuws, vennootschappen konden ook
voor deze wetgeving vrijwillig kiezen al dan niet statutaire beschermingsmaat-
regelen te treffen dan wel juist te bepalen dat zij zich niet willen beschermen.221

A. De passiviteitsregel

Het ingevoerde art. 2:359b lid 1 BW bepaalt dat de statuten van de vennoot-
schap kunnen bepalen dat een openbare mededeling betreffende de aankondi-
ging van een openbaar bod op aandelen, als bedoeld in de Wft, een aantal
gevolgen heeft. Het gaat om statutaire bepalingen die de vennootschap een
minder beschermd karakter geven en het voor een bieder gemakkelijker maken
de zeggenschap over de vennootschap via een openbaar bod te verkrijgen.

De eerste in de wet genoemde beperking is de mogelijkheid dat de statuten van
de vennootschap bepalen dat de vennootschap, totdat openbaarmaking van het
resultaat van de gestanddoening van het bod heeft plaatsgevonden of het bod is
vervallen, geen handelingen mag verrichten die het slagen van het bod kunnen
frustreren. Dit tenzij voorafgaand aan de handeling goedkeuring wordt verleend
door de ava of de handeling het zoeken naar een alternatief openbaar bod betreft
(art. 2:359b lid 1 sub a BW). Dit is de passiviteitsregel die voortvloeit uit art. 9
Richtlijn.222 De passiviteitsregel ziet op handelingen van de vennootschapslei-
ding, te weten het bestuur en de rvc. Uitgangspunt van de regel is dat
aandeelhouders in volledige vrijheid moeten kunnen beslissen of zij wel of
niet op een openbaar bod ingaan, de vennootschapsleiding mag deze keuze niet
frustreren. In lijn met het uitgangspunt dat aandeelhouders door het aanmelden
van hun aandelen de uitkomst van een openbaar bod moeten kunnen bepalen,
zijn frustrerende handelingen die expliciet door de ava zijn goedgekeurd van
het verbod uitgezonderd. Het is van belang te onderkennen dat het verbod
handelingen treft die het bod kunnen frustreren. De handelingen behoeven het
bod niet daadwerkelijk te frustreren. Het verbod betekent ook niet dat de
vennootschapsleiding monddood wordt gemaakt. De vennootschapsleiding is
op grond van de Wft zelfs verplicht haar mening te geven over het bod.223

Buiten het verbod vallen ook handelingen waarbij de vennootschapsleiding op

221. Zie ook Nieuwe Weme & Van Solinge (2006), p. 211-212.
222. De passiviteitsregel is zoals gezien weer gebaseerd op de Rule 21 van de City Code on

Takeovers and Mergers uit het Verenigd Koninkrijk. Zie over deze Code Baker & Sagayam
(2004), p. 384-389.

223. Daarom is de aanduiding van deze regel als een neutraliteitsregel enigszins misleidend; de
vennootschapsleiding van een doelvennootschap dient zich bij een openbaar bod uit te
spreken en behoeft wat dit betreft dus zeker niet neutraal te blijven.
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zoek gaat naar eenwhite knight die wellicht bereid is een hoger bod uit te brengen.
Met het toepassen van de passiviteitsregel wordt de vennootschapsleiding
drastisch beperkt in haar mogelijkheden om beschermingsmaatregelen te nemen.
Het was en is niet te verwachten dat veel Nederlandse beursvennootschappen de
passiviteitsregel vrijwillig zullen toepassen. Bij mijn weten is dat ook nog niet
voorgekomen. Indien beursvennootschappen de passiviteitsregel niet toepassen,
dan zullen zij in vijandige overnamesituaties in beginsel dus beschermingsmaat-
regelen mogen nemen, een en ander conform de hiervoor besproken jurisprudentie
van de Ondernemingskamer en de Hoge Raad op dit punt. Dat de passiviteitsregel
niet de hoofdregel is in het Nederlandse vennootschapsrecht is, zoals hiervoor
beschreven, uitdrukkelijk door de Hoge Raad bevestigd in zijn beschikking inzake
de overnamestrijd rond ABN AMRO.224

B. Overige statutaire beperkingen

Een tweede mogelijke beperking die, naast de hiervoor genoemde passiviteits-
regel, in art. 2:359b lid 1 BW wordt genoemd is de statutaire bepaling dat
besluiten van een vennootschap die voor de aankondiging van een openbaar
bod zijn genomen en nog niet geheel zijn uitgevoerd, de goedkeuring van de
ava behoeven indien het besluit niet behoort tot de normale uitoefening van de
onderneming en de uitvoering het slagen van het bod kan frustreren (art. 2:359b
lid 1 sub b BW). Met nog niet geheel uitgevoerde besluiten wordt gedoeld op
uitvoeringshandelingen die voortbouwen op besluiten die zijn genomen voordat
het bod werd aangekondigd. Hierbij kan worden gedacht aan de verkoop van
een belangrijke onderneming of het plaatsen en nemen van aandelen na
uitoefening van een call-optie door een beschermingsstichting.225 Net als bij
de passiviteitsregel, wordt er bepaald dat dergelijke besluiten de goedkeuring
van de ava behoeven. Als het besluit dus alsnog door de ava wordt goed-
gekeurd, mag het dus worden uitgevoerd. Het is belangrijk te onderkennen dat
het bij dit onderdeel, in tegenstelling tot bij de passiviteitsregel, niet behoeft te
gaan om besluiten die specifiek zijn genomen om het bod te frustreren. Een
besluit dat behoort tot de normale uitoefening van de onderneming mag ook
zonder goedkeuring van de ava worden uitgevoerd.

Een derde mogelijkheid om de bescherming van de vennootschap te beperken
is het invoeren van de statutaire bepaling dat statutaire beperkingen op de
overdracht van aandelen en beperkingen op de overdracht van aandelen die
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of tussen aandeelhouders

224. HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434, m.nt. Maeijer, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme (HR ABN
AMRO), rov. 4.6. Zie ook Van Ginneken (2007b), p. 438.

225. Zie Kamerstukken II 2005/2006, 30 419, nr. 3, p. 39. Zie ook Van Solinge & Nieuwe Weme
(2000), p. 101 en Hijmans van den Bergh & Van Solinge (2004), p. 370.
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onderling zijn overeengekomen, niet gelden jegens de bieder wanneer hem
tijdens de periode voor aanvaarding van een openbaar bod aandelen worden
aangeboden (art. 2:359b lid 1 sub c BW). Hier gaat het erom dat aandeel-
houders volledig vrij moeten zijn om hun aandelen aan te bieden als een bieder
een openbaar bod uitbrengt. Statutaire of contractuele regelingen die deze
mogelijkheid beperken, gelden niet.226

Een vierde mogelijkheid om de bescherming van de vennootschap in te perken
is het invoeren van de statutaire bepaling die bepaalt dat statutaire beperkingen
op de uitoefening van het stemrecht en beperkingen op de uitoefening van het
stemrecht die tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of tussen
aandeelhouders onderling zijn overeengekomen, niet gelden voor ava’s die
besluiten over handelingen als bedoeld onder art. 2:359b lid 1 sub a of sub b
BW (art. 2:359b lid 1 sub d BW). Hier gaat het erom, dat als er een ava wordt
gehouden om frustrerende handelingen die vallen onder het verbod van de
passiviteitsregel van lid 1 sub a goed te keuren, of als het gaat om de
goedkeuring van de uitvoering van besluiten als bedoeld in lid 1 sub b,
aandeelhouders niet moeten worden beperkt in het uitoefenen van hun stem-
recht. Het betreft hier om statutaire en contractuele beperkingen. Een voorbeeld
hiervan is een statutaire stemrechtbeperking op grond waarvan een aandeel-
houder nooit meer stemmen kan uitbrengen dan het daarvoor bepaalde
percentage van het geplaatste kapitaal, ongeacht zijn aandelenbelang.227

De vijfde statutaire bepaling die in art. 2:359b lid 1 BW wordt genoemd is de
bepaling dat in de ava waarin wordt besloten over handelingen of besluiten als
bedoeld onder lid 1 sub a of sub b elk aandeel recht geeft op één stem
(art. 2:359b lid 1 sub e BW). Dit is de zogenoemde one share one vote rule.
Ook deze bepaling vloeit voort uit de Richtlijn en is bedoeld om het systeem
van meervoudig stemrecht te treffen, waarbij aan sommige aandelen meer
stemmen zijn verbonden dan aan anderen. Aangezien meervoudig stemrecht bij
Nederlandse beursvennootschappen niet veel voorkomt, is deze bepaling niet
van groot belang. Wel kan worden opgemerkt dat dit een opmerkelijke
interpretatie lijkt van art. 11 lid 3 derde zin van de Richtlijn, dat bepaalt dat
aan aandelen met meervoudig stemrecht in de art. 9 goedkeuringsvergadering
maar één stem toekomt. De bedoeling van die bepaling was het meervoudig
stemrecht te treffen zoals dat voorkomt in Frankrijk en de Scandinavische

226. Hierbij zij opgemerkt dat contractuele rechten ontstaan voor de dag waarop de richtlijn in
werking trad, 20 mei 2004, niet door een dergelijke statutaire regeling kunnen worden
doorbroken. Kamerstukken II 2005/06, 30 419, nr. 2, p. 12; nr. 3, p. 10, 40 en 51.

227. Ook hier geldt, net als bij art. 2:359b lid 1 sub c BW, dat contractuele rechten ontstaan voor
de dag waarop de richtlijn in werking trad, 20 mei 2004, niet door een dergelijke statutaire
regeling kunnen worden doorbroken. Kamerstukken II 2005/06, 30 419, nr. 2, p. 12; nr. 3,
p. 10, 39-40 en 51.
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landen, waarbij aandelen met dezelfde nominale waarde verschillende stem-
rechten kunnen hebben. Wat de Nederlandse wetgever hier heeft gedaan lijkt
echter verder te gaan. Letterlijk gezien neemt lid 1 sub e de werking van artikel
2:118 lid 3 BW weg. Deze bepaling houdt in dat bij aandelen van verschillend
nominaal bedrag er wordt gestemd naar rato van dat nominale bedrag, en zorgt
dus juist voor proportionaliteit. Het wegnemen van deze proportionaliteit kan
haast niet de bedoeling zijn en was ook zeker niet de bedoeling van de
desbetreffende bepaling uit de richtlijn. Overigens was de benadering van de
High Level Group nog meer principieel proportioneel. In die benadering
zouden houders van beschermingspreferente aandelen helemaal niet mogen
stemmen omdat beschermingspreferente aandelen geen risicodragend kapitaal
vormen zoals door de High Level Group gedefinieerd. Hier is men bij de
formulering van de definitieve richtlijn niet in meegegaan.228

De bepalingen van art. 2:359b lid 1 sub d en sub e BW gelden alleen ten
aanzien van het goedkeuringsbesluit en dus niet voor andere besluiten die
tijdens deze vergaderingen worden genomen.229

C. De doorbraakregeling

De uitvoering van art. 11 Richtlijn, de doorbraakregeling, is neergelegd
art. 2:359b lid 2 BW. Zoals gezegd, is er eerst een verdergaande vorm van
een verplichte doorbraakregeling voorgesteld. Deze is, mede naar aanleiding
van de omvangrijke kritiek, geschrapt.230 De huidige doorbraakregeling volgt
de Richtlijn. Art. 2:359b lid 2 BW bepaalt dat de statuten van de vennootschap
kunnen bepalen dat de houder van aandelen die ten gevolge van een openbaar
bod ten minste 75% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, bevoegd is

228. Zie ook Van Ginneken & Winter (2008), p. 1357-1358.
229. Zie Nieuwe Weme & Van Solinge (2006), p. 213, waarin zij dit opmerken voor lid 1 sub e.

Ik neem aan dat dit ook geldt voor lid 1 sub d, al blijkt dit niet expliciet uit de tekst van die
bepaling. In de parlementaire geschiedenis wordt vermeld dat de opschorting van het
meervoudig stemrecht eindigt na afloop van de vergadering waarin over nieuwe bescher-
mingsmaatregelen wordt beslist. Zie Kamerstukken II 2005/06, 30 419, nr. 3, p. 40. Op
grond hiervan zou kunnen worden betoogd dat de opschorting ook geldt voor andere
besluiten die op die vergadering worden genomen. Zoals gezegd lijkt dit geen juiste
interpretatie. Zie ook Van Ginneken & Winter (2008), p. 1355.

230. Het oorspronkelijke wetsvoorstel bevatte naast deze statutaire doorbraakregel ook een
wettelijke doorbraakregeling, van dwingend recht, die kort gezegd inhield dat degene die
een openbaar bod heeft uitgebracht en ten gevolge daarvan ten minste 75% van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigt na zes maanden bestuurders en commissarissen van
de doelvennootschap kan benoemen en ontslaan; bijzondere statutaire rechten met betrek-
king tot benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen gelden dan niet. Deze
wettelijke doorbraakregeling is, mede door forse kritiek, uiteindelijk uit het wetsvoorstel
gehaald. Zie hierover (kritisch) o.a. Nieuwe Weme & Van Solinge (2006), p. 216.
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op korte termijn na het einde van de periode voor aanvaarding van het bod een
ava bijeen te roepen waarin bijzondere statutaire rechten van aandeelhouders in
verband met een besluit tot de benoeming of ontslag van een bestuurder of
commissaris niet gelden. Het betreft hier bijvoorbeeld rechten om bindende
voordrachten te doen. In de vergadering geeft elk aandeel ten aanzien van dat
besluit recht op een stem en gelden statutaire beperkingen van de uitoefening
van het stemrecht en beperkingen van de uitoefening van het stemrecht die
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of tussen aandeelhouders
onderling zijn overeengekomen niet (art. 2:359b lid 2 BW). Met deze door-
braakregeling wordt bewerkstelligd dat een bieder die 75% van de aandelen van
een vennootschap in handen krijgt ook daadwerkelijk doorslaggevende invloed
in die vennootschap kan uitoefenen. Dit geschiedt door de mogelijkheid om
bestuurders en commissarissen te ontslaan en te benoemen, zonder dat hem
statutaire bepalingen die dit inperken kunnen worden tegengeworpen. Het is
van belang op te merken dat het gaat om statutaire rechten van aandeelhouders.
Indien er prioriteitsaandelen zijn met het recht om bindende voordrachten te
doen, dan geldt dit recht niet meer. Indien het recht om bindende voordrachten
te doen niet aan prioriteitsaandeelhouders wordt toegekend, maar bijvoorbeeld
aan de rvc, dan geldt het nog wel.

Naast deze beperking van bijzondere statutaire rechten in verband met
benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen, bepaalt art. 2:359b
lid 2 BW dat in de bijeen te roepen ava het principe van een aandeel, een stem
geldt en dat statutaire of contractuele stemrechtbeperkingen niet gelden. Dit om
de doorslaggevende invloed van de houder van 75% van de aandelen te waar-
borgen. Ook hier geldt hetgeen hiervoor is gesteld bij de bespreking van
art. 2:359b lid 1 sub e BW over de interpretatie van de Richtlijn door de
Nederlandse wetgever met betrekking tot het principe van een aandeel, een stem.

D. Billijke vergoeding van de schade

Art. 2:359b lid 3 bepaalt dat voor zover een aandeelhouder schade lijdt door de
toepassing van art. 2:359b lid 1, onderdeel c, d, of e, of lid 2 BW, hij recht heeft
op een billijke vergoeding van die schade. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen
als een aandeelhouder door de invoering van de doorbraakregeling van lid 2
bepaalde invloed verliest bij de benoeming en ontslag van bestuurders en
commissarissen. Dit kan ook gelden voor aandelen met meervoudig stemrecht,
die na de invoering van een statutaire bepaling als genoemd in lid 1 sub e nog
slechts recht geven op een stem per aandeel. Ook kan worden gedacht aan de
situatie waarbij een aandeelhouder door invoering van een statutaire bepaling
zijn aandelen slechts nog voor een lagere prijs kan verkopen of bepaalde
voordelen verliest. De aandeelhouder die zich op deze regeling beroept moet
bewijzen welke schade hij heeft geleden. Dit zal niet meevallen. Wie de geleden
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schade moet vergoeden wordt uit de bepaling niet duidelijk, hetgeen hoogst
opmerkelijk is. Uiteindelijk zal de rechter dit moeten bepalen. De wetgever lijkt
ervan uit te gaan dat mede-aandeelhouders of de bieder hiervoor aansprakelijk
zijn.

E. De reciprociteitsregeling

In art. 2:359b lid 4 BW wordt de zogenoemde reciprociteitsregeling in artikel
12 van de richtlijn geïmplementeerd. Deze bepaling maakt het mogelijk voor
een vennootschap die lid 1 of lid 2 toepast, toch beschermingsmaatregelen te
treffen als de bieder een rechtspersoon is die niet deze of een vergelijkbare
bepaling of bepalingen toepast overeenkomstig de nationale regels ter
uitvoering van art. 9 lid 2 en lid 3 of art. 11 van de Richtlijn. Art. 2:359b
lid 4 BW bepaalt dat de doelvennootschap in dat geval kan besluiten dat het
ingevolge art. 2:359b lid 1 of lid 2 BW bepaalde niet geldt. Dit besluit is
onderworpen aan de goedkeuring van de ava, die niet eerder mag zijn verleend
dan 18 maanden voordat het bod is aangekondigd. Het besluit mag dus al voor
aankondiging van het bod zijn genomen, met een maximum van 18 maanden
daarvoor. De gedachte achter deze regeling is dat het onredelijk zou zijn als
vennootschappen die zich met toepassing van de bepalingen uit lid 1 of lid 2
vrijwillig onbeschermd laten, zouden kunnen worden overgenomen door ven-
nootschappen die juist wel beschermd zijn omdat zij deze of soortgelijke regels
juist niet toepassen.

Deze regeling vloeit voort uit het politieke compromis dat noodzakelijk was
om de Richtlijn uiteindelijk te kunnen vaststellen. Men vreesde dat onbe-
schermde Europese beursvennootschappen te kwetsbaar zouden worden voor
overnames door buitenlandse overnemers, bijvoorbeeld uit de VS. De regeling
blinkt niet uit in duidelijkheid.231 Kort gezegd, kan de doelvennootschap een
beroep doen op de reciprociteitsregel als de bieder zich beschermt op een
andere wijze dan de doelvennootschap. Als de doelvennootschap de doorbraak-
regeling uit lid 2 toepast en de bieder alleen de passiviteitsregel uit lid 1, dan
mag de doelvennootschap de doorbraakregeling buiten toepassing verklaren.232

Andersom kan ook. Het kan in de praktijk vooral moeilijk blijken om vast te
stellen of een buitenlandse bieder een ‘vergelijkbare bepaling’ toepast of niet.
Hierbij zal goed moeten worden gekeken naar de wijze waarop de desbe-
treffende bepalingen uit de Richtlijn in het thuisland van de bieder zijn
geïmplementeerd, en hoe de bieder deze bepalingen al of niet heeft toegepast.

231. Zie kritisch Winter (2004a), p. 367-368.
232. Hierdoor is de doelvennootschap uiteindelijk beter beschermd dan de bieder en ontstaat er

dus geen level playing field, zie Nieuwe Weme & Van Solinge (2006), p. 215.
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Als het gaat om bieders waarvan de aandelen niet zijn genoteerd aan een
beurs in de EU of die hun zetel buiten de EU hebben, kan de doelvennootschap
altijd de reciprociteitsregel toepassen. De bieder kan dan immers de regels van
art. 9 en 11 van de richtlijn helemaal niet toepassen.233 Ook met deze
bepalingen vergelijkbare bepalingen zullen waarschijnlijk niet voorkomen.
Om te verhinderen dat buitenlandse bieders de werking van de reciprociteits-
regel zouden kunnen omzeilen door het bod te laten uitbrengen door een
dochtermaatschappij die de bepalingen uit lid 1 en/of lid 2 (of vergelijkbare
bepalingen) wel toepast, bepaalt lid 4 expliciet dat de reciprociteitsregel ook
kan gelden als het bod door een dochtermaatschappij wordt uitgebracht. Het
gaat dus om de vraag of de moedermaatschappij de (vergelijkbare) bepalingen
al of niet toepast. Uiteindelijk zal de Ondernemingskamer al dit soort kwesties
moeten beslissen (zie art. 2:359b lid 6 BW).234

2.6 Afsluitende opmerkingen

Er bestaat in Nederland een lange traditie van bescherming. Van oudsher is
het de vennootschapsleiding in principe toegestaan beschermingsmaatregelen
te nemen teneinde een onwelgevallige bieder of aandeelhouder te weren.
Beschermingsmaatregelen hebben vele jaren onder druk gestaan, ook vanuit
de wetgever.235 De meest recente ontwikkeling op wetgevingsgebied is de
implementatie van de Richtlijn. Na een uitgebreid debat dat ruim 15 jaar heeft
geduurd, is in 2004 de Richtlijn aangenomen. Het is een politiek compromis
geworden. De centrale regel uit de Richtlijn, de passiviteitsregel uit art. 9, is niet
verplicht gesteld. Door de introductie van art. 12 van de Richtlijn kregen
lidstaten de mogelijkheid maar niet de verplichting deze regel dwingend voor te
schrijven. Nederland heeft ervoor gekozen de regel niet verplicht te stellen.
Desondanks is ook bij deze implementatie een tendens waar te nemen tegen al
te ruime bescherming. Weliswaar bepaalt de uiteindelijke wet dat de passivi-
teitsregel en de doorbraakregeling niet behoeven te worden toegepast, het
oorspronkelijke wetsvoorstel bevatte wel een soort verplichte doorbraakregel,
die de onderhandelingspositie van de doelvennootschap aanzienlijk zou hebben
verzwakt. Deze doorbraakregel is onder druk van een Kamermeerderheid

233. Zie Kamerstukken II, 2005/06,30 419, nr. 3, p. 42.
234. Indien een vennootschap gebruik maakt van de mogelijkheden zoals genoemd in lid 1

onderscheidenlijk lid 2 van art. 2:359b BW dient dit te worden gemeld aan de AFM.
Art. 2:359b lid 6 BW bepaalt dat de Ondernemingskamer kennis neemt van alle rechts-
vorderingen, ingediend door een aandeelhouder, een houder van certificaten van aandelen
die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, een bestuurder of een
commissaris, die betrekking hebben op de toepassing van de leden 1 tot en met 4 van dat
artikel. Zie hierover Josephus Jitta (2006a), p. 230-235.

235. Zie Kamerstukken II 2005/2006, 25 732.
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geschrapt, maar het past wel binnen de trend waarbij beschermingsmogelijk-
heden onder druk staan. Wel moet worden geconstateerd dat, mede door
de reacties op de financiële crisis, de meest recente rechtspraak en diverse
wetsvoorstellen, deze trend voorlopig enigszins tot stand lijkt te zijn gekomen.
De kritiek op beschermingsmaatregelen blijft echter. Deze heeft veel te maken
met het geloof in de heilzame en disciplinerende werking van de market for
corporate control, in de parlementaire stukken een dynamische overnamemarkt
genoemd. Een efficiënte market for corporate control, zo is de gedachte, zorgt
er voor dat slecht management wordt vervangen. Het feit dat een vennootschap
slecht wordt geleid wordt weerspiegeld in de waarde van de vennootschap en
dus in de beurskoers. Een partij die van oordeel is dat met een andere leiding en
een ander beleid meer waarde kan worden gecreëerd zal een bod doen op de
aandelen en bij het slagen daarvan de zittende leiding waarschijnlijk vervangen.
Deze voortdurende dreiging zorgt er voor dat bestuurders en commissarissen
hun best (blijven) doen en dat de activa economisch zo efficiënt mogelijk
worden ingezet. Wanneer de vennootschapsleiding een overname kan verhin-
deren, dan werkt dit mechanisme niet meer, hetgeen ten koste gaat van de
economische efficiëntie. Het grootste gevaar is dat de vennootschapsleiding
beschermingsmaatregelen neemt om zijn eigen positie te beschermen. Een
veelgehoorde opvatting is dat de leiding van Nederlandse vennootschappen
zich door alle beschermingsmogelijkheden te veel aan de tucht van de markt
kan onttrekken. Deze gedachtegang is al sinds 1991 in parlementaire geschie-
denis terug te vinden en ligt ten grondslag aan de passiviteitsregel. Laat de
markt maar beslissen. Met de implementatie van de Richtlijn kunnen vennoot-
schappen vrijwillig voor toepassing van de passiviteitsregel kiezen. Van deze
mogelijkheid is tot nu toe bij mijn weten geen gebruik gemaakt. Indien niet
voor toepassing van de passiviteitsregel wordt gekozen, dan is beschermen tot
op zekere hoogte nog steeds toegestaan. De vennootschapsleiding dient dan
rekening te houden met jurisprudentie van de Ondernemingskamer en de Hoge
Raad, waarin op basis van de open normen uit met name art. 2:8 BW bepaalde
gedragsnormen zijn ontwikkeld. De beschikkingen van de Ondernemingskamer
en de Hoge Raad inzake RNA, Stork, ABN AMRO en ASMI bieden enig
houvast. De jurisprudentie is echter moeilijk te doorgronden. Veel zal afhangen
van de concrete omstandigheden van het geval. De uitspraken bevestigen
bovendien dat er veel ruimte is voor verschillende interpretaties. In RNA,
ABN AMRO en ASMI had de Hoge Raad uiteindelijk een ander oordeel dan de
Ondernemingskamer. Tegen de Stork-beschikking van de Ondernemingskamer
is geen cassatie ingesteld. De Hoge Raad lijkt in RNA een logische norm te
hebben gegeven. Wanneer de RNA-norm wordt toegepast is echter nog steeds
niet duidelijk.
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Alles bij elkaar staan er nog vele vragen open. Wanneer is de RNA-norm
van toepassing? Hoe pakt de RNA-norm uit als sprake is van een vijandig bod?
Hoe pakt de norm uit als er diverse biedingen zijn, als deze al van toepassing is?
En als de doelvennootschap een duidelijke voorkeur heeft voor één van de
bieders, mag zij deze voorkeur met beschermingsmaatregelen kracht bijzetten?
Is er een verschil in toetsing tussen de verschillende beschermingsmaatregelen?
Met andere woorden, pakt de norm anders uit bij de uitgifte van preferente
aandelen dan bij een crown jewel defense? Allemaal vragen waarop geen
duidelijk antwoord bestaat. En dat terwijl de rechtszekerheid, ook op dit gebied,
een groot goed is.
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Hoofdstuk 3. Bescherming in de VS

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk bespreek ik de normering van bestuurlijk handelen in de VS.
§ 3.2 bevat een algemeen overzicht van de wijze waarop beursvennootschappen
in de VS zijn gereguleerd. In § 3.3 geef ik een kort overzicht van (de geschiedenis
van) bescherming (§ 3.3.1) en van de in de VS gehanteerde beschermings-
constructies (§ 3.3.2). Daarna volgt in § 3.4 een beschrijving van de normering
van bestuurlijk handelen in vijandige overnamesituaties. De normering is
grotendeels gebaseerd op vier uitspraken van het Delaware Supreme Court uit
1985. Deze uitspraken zijn beïnvloed door een intensieve discussie in de rechts-
literatuur. Ik ga eerst in op de normering van bestuurlijk handelen in vijandige
overnamesituaties zoals deze gold voor 1985 (§ 3.4.1). Vervolgens geef ik de
discussie weer zoals deze voor 1985 in de rechtsliteratuur plaatsvond (§ 3.4.2) en
behandel ik de reeds genoemde vier uitspraken uit 1985 (§ 3.4.3). Aan het slot van
de paragraaf komt de uitwerking en invulling van deze uitspraken in latere
jurisprudentie aan bod (§ 3.3.4). Ik rond het hoofdstuk in § 3.5 af met een aantal
afsluitende opmerkingen.

3.2 De regulering van beursvennootschappen in de VS

3.2.1 Vennootschapsrecht

De regulering van beursvennootschappen vloeit in de VS, net als in Nederland,
voor een groot deel voort uit het vennootschapsrecht en het effectenrecht.1 In
de VS behoort wetgeving op het gebied van het vennootschapsrecht in principe
tot het terrein van de individuele staten. “Klassieke” corporate governance
onderwerpen zoals de wijze waarop de vennootschap is ingericht, de bevoegd-
heidsverdeling tussen de organen van de vennootschap en de wijze van

1. Daarnaast worden beursvennootschappen geconfronteerd met de noteringseisen van de
verschillende effectenbeurzen, waarvan de NYSE en de NASD de belangrijkste zijn. Deze
regels komen waar toepasselijk kort aan de orde.
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benoeming van de vennootschapsleiding worden door het statenrecht beheerst.
De normering van bestuurlijk handelen wordt dus voor een groot deel beheerst
door het statenrecht. Dit betekent dat deze normering van staat tot staat kan
verschillen. Het recht van de staat Delaware is daarbij ver weg het meest
invloedrijke, mede omdat een groot deel van de Amerikaanse beursvennoot-
schappen formeel daar zijn gevestigd.2 Ik beperk mij hier tot het recht van de
staat Delaware.

Binnen Amerikaanse vennootschappen speelt de board of directors een centrale
rol. In elke staat is er een wettelijke regeling die globaal bepaalt dat de
vennootschap wordt bestuurd door of onder verantwoordelijkheid van de
board. Zo ook in Delaware.3 Uiteindelijk is de board dus verantwoordelijk
voor het gevoerde beleid en de dagelijkse bedrijfsvoering.4 In dit opzicht lijkt
de board of directors veel op het bestuur zoals wij dat in Nederland kennen.
Wel is de board in de VS een one-tier board. Nederlandse beursvennootschap-
pen kennen meestal een two-tier structuur, wat betekent dat een afzonderlijk
orgaan, de rvc het toezicht houdt op het bestuur, een en ander zoals hiervoor in
§ 2.2.1 besproken. De toezichtsfunctie van de Amerikaanse board op het
management komt tot uitdrukking in het feit dat de board bestaat uit twee
soorten directors, te weten inside-directors en outside-directors. Meestal
bestaat de meerderheid van de board uit outside-directors die onafhankelijk
van de vennootschap zijn, enigszins vergelijkbaar met commissarissen in
Nederland.5 Zij vormen het toezichthoudende element binnen de board. Vanuit
dit perspectief lijkt de board weer meer op de rvc in een two-tier model. De
individuele leden van de board, de directors, worden benoemd door de ava.6

2. Meer dan de helft van de vennootschappen die zijn genoteerd aan de NYSE zijn formeel
gevestigd in Delaware. Hierdoor vinden de meeste belangrijke rechtszaken op dit gebied plaats
in Delaware. Delaware beschikt ook over een op het vennootschapsrecht gespecialiseerde
rechtbank, het Delaware Chancery Court. De rechtspraak uit Delaware heeft dan ook een zeer
grote invloed, die de grenzen van de (kleine) staat Delaware ruim te buiten gaat.

3. Zie art. 141(a) Delaware General Corporation Law ("the business and affairs of every
corporation … shall be managed by or under the direction of a board of directors"). De
normering wordt uiteindelijk bepaald door rechters. Zeker op het gebied van vijandige
overnames is de jurisprudentie van doorslaggevend belang. Zie voor algemene beschrijving
van statutory corporate law en fiduciary duties Gilson (1981), p. 831-833.

4. Zie § 8.01(b) van de Revised Model Business Corporation Act (RMBCA) uit 1984. De
RMBCA is een standaard model voor de wettelijke regeling van het vennootschapsrecht,
ontworpen door de American Bar Association. De RMBCA is in verschillende vormen door
een meerderheid van de staten overgenomen in hun vennootschapsrecht.

5. Het hebben van een meerderheid van onafhankelijke directors is op grond van de corporate
governance regels van de NYSE verplicht (zie § 303.A).

6. Zie § 211(b), § 141(d) en § 216(3) DGCL.
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3.2.2 Effectenrecht

Waar het vennootschapsrecht op grond van de Amerikaanse grondwet is
overgelaten aan de individuele staten, speelt de federale overheid sinds begin
jaren ’30, toen in 1933 de Securities Act en in 1934 de Securities and Exchange
Act (hierna: de Exchange Act) werden ingevoerd, ver weg de belangrijkste rol.7

De staten hebben weliswaar allemaal eigen effectenwetgeving, ook wel bekend
als ‘blue-sky laws’,8 maar het belang hiervan is zeker voor beursvennootschap-
pen in de loop der jaren sterk afgenomen ten gunste van de federale wet- en
regelgeving. In de praktijk heeft de federale wetgever zich via deze effecten-
wetgeving op een aantal aspecten van corporate governance een behoorlijke
invloed toegeëigend.9 Met de Sarbanes-Oxley Act uit 2002 heeft de federale
overheid op dit gebied weer een volgende stap gezet.10 Bij de federale
regulering van beursvennootschappen speelt de SEC een prominente rol.11

De SEC heeft op grond van de verschillende federale wetten een ruime

7. Zie over de (federale) effectenwet- en regelgeving in de VS o.a. de volgende handboeken
(inclusief aanvullingen): Carney (2000), Choper, Coffee & Gilson (2004), Clark (1986),
Bainbridge (2003a), Bauman, Weiss & Palmiter (2003), Eisenberg (2005) en Gilson & Black
(1995).

8. Er zijn uiteenlopende verklaringen voor deze benaming. De meest voorkomende is dat een
volksvertegenwoordiger uit Kansas in 1911 bij de aanname van de eerste effectenwetgeving
uitriep dat deze wetgeving noodzakelijk was teneinde de bevolking te beschermen tegen
gewiekste fraudeurs die alles konden verkopen, zelfs (aandelen in) de uitgestrekte blauwe
lucht.

9. Zo wordt in deze federale wet- en regelgeving het proces gereguleerd rondom het verwerven
van volmachten, bekend als proxy solicitation. Dit heeft onmiskenbaar met corporate
governance te maken. Zie o.a. Posch (1997) en Van Ginneken (1998)’. Zie hierover hierna
uitgebreid Hoofdstuk 7.

10. Met name de regels met betrekking tot audit committees, die rechtstreeks ingrijpen in de interne
structuur van beursvennootschappen, zijn daarvan een voorbeeld. De Sarbanes-Oxley Act,
genoemd naar haar initiators de Democratische senator Sarbanes en de Republikeinse
afgevaardigde Oxley, is volgens velen de meest omvangrijke federale wetgeving voor beurs-
vennootschappen op het gebied van corporate governance en aanverwante zaken sinds in 1933
de Securities Act en in 1934 de Exchange Act werden ingevoerd. De Sarbanes-Oxley Act geeft
een brede keur aan maatregelen, gericht op alle misstanden die bij deze schandalen een
(kwalijke) rol hebben gespeeld. De maatregelen zien voor een groot deel op beursvennoot-
schappen en hun topmanagement, maar ook accountants, juristen en aandelenanalisten komen
uitgebreid aan bod. Traditiegetrouw wordt veel verwacht van transparantie. Zie over de
Sarbanes-Oxley Act uitgebreid Van Ginneken (2003) en Van Ginneken (2004) en de daar
aangehaalde literatuur.

11. De SEC is in 1934 in het leven geroepen op grond van § 4 Exchange Act. Zoals zoveel in de
Verenigde Staten is de SEC voor een deel gepolitiseerd. De SEC bestaat uit vijf leden die
worden benoemd door de President. Hiervan mogen er niet meer dan drie uit dezelfde politieke
partij komen. Het komt nogal eens voor dat er in de commissie langs politieke lijnen wordt
gestemd.
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bevoegdheid om regels uit te vaardigen en heeft daarvan in de loop der jaren
veelvuldig gebruik gemaakt.

Het belangrijkste doel van het federale effectenrecht is om het beleggend
publiek te beschermen. Dit wordt in de eerste plaats gedaan door het bevorderen
van transparantie. Alle relevante informatie over beursgenoteerde vennoot-
schappen dient bij het aan- en verkopen van effecten voorhanden te zijn.
De primaire markt, waar effecten voor het eerst aan het publiek worden
aangeboden, wordt gereguleerd door de Securities Act. Effecten die worden
aangeboden dienen te worden geregistreerd bij de SEC, hetgeen voor de
uitgevende vennootschap gepaard gaat met uitgebreide openbaarmakingsver-
plichtingen, onder andere in de vorm van een uit te brengen prospectus. De
Exchange Act richt zich op de secundaire markt, de markt waar uitgegeven
effecten worden verhandeld, en heeft daarmee een veel bredere reikwijdte dan
de Securities Act. De Exchange Act reguleert alle aspecten van de openbare
effectenhandel en richt zich op effecten uitgevende vennootschappen, houders
van effecten en alle andere partijen die bij de verhandeling van die effecten
betrokken zijn, zoals effectenbeurzen en effectenmakelaars. Kern van de
Exchange Act is dat het uitgebreide openbaarmakingsverplichtingen oplegt
aan vennootschappen waarvan de aandelen aan een effectenbeurs worden
verhandeld. Alvorens tot een effectenbeurs toegelaten te kunnen worden, dient
de vennootschap de SEC te voorzien van een grote hoeveelheid gedetailleerde
algemene en financiële informatie over de vennootschap en de aan haar
verbonden ondernemingen. Deze registratie geldt in principe ook voor niet-
Amerikaanse vennootschappen. Als de vennootschap eenmaal is geregistreerd,
dient zij te voldoen aan de uitgebreide periodieke rapportageverplichtingen die
voortvloeien uit § 13(a) Exchange Act. Voor vennootschappen die al zijn
geregistreerd in het kader van de uitgifte van effecten onder de Securities Act
bevat § 15(d) Exchange Act vrijwel identieke rapportageverplichtingen. Door
deze periodieke rapportages wordt de beschikbare informatie actueel gehou-
den.12 De vennootschappen die op grond van § 13(a) en 15(d) periodieke
rapportages dienen te deponeren worden aangeduid als reporting companies
(hierna: rapporterende vennootschappen). De periodieke rapportages dienen bij
de SEC te worden gedeponeerd op bepaalde door de SEC voorgeschreven
formulieren, waarin wordt aangegeven welke informatie moet worden ver-
schaft. De rapportages zijn openbaar en via de website van de SEC vrij
toegankelijk.13 Zodra een vennootschap onder het regime van de Exchange
Act valt, worden naast de periodieke rapportageverplichtingen, ook allerlei

12. Er is wel kritiek op het systeem. Zie o.a. Prohs (2002), p. 481-497, die pleit voor “real-time”
disclosure.

13. Zie over de verschillende rapportageverplichtingen, ook voor Nederlandse vennootschappen
met een notering in de VS Van Ginneken (2003), p. 64-66.
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andere onderdelen van de Exchange Act van toepassing. Zo reguleert de
Exchange Act het verwerven van volmachten (proxy solicitation),14 openbare
biedingen (tender offers),15 meldingsplichten voor het aandelenbezit van
aandeelhouders en directors16 en vloeien uit de algemene anti-fraude bepalin-
gen onder meer de regels voort op grond waarvan de handel met voorkennis
wordt bestreden.17

3.3 Bescherming en beschermingsmaatregelen

3.3.1 Een korte geschiedenis

Overnames worden in de VS beheerst door zowel het vennootschapsrecht van
de individuele staten als het federale effectenrecht. Kort gezegd, worden
openbare biedingen gereguleerd door het federale effectenrecht. Deze wet- en
regelgeving is voornamelijk gericht op de bescherming van aandeelhouders
door het creëren van transparantie en het bieden van procedurele bescherming.
De regulering van beschermingsmaatregelen en de normering van het handelen
van de board van de doelvennootschap behoort in de Amerikaanse constellatie
tot de competentie van de individuele staten. Deze onderwerpen worden dus
voornamelijk beheerst door het vennootschapsrecht van de staat waar de
doelvennootschap is gevestigd. Tot aan de jaren ‘60 van de vorige eeuw was
er relatief weinig discussie over of aandacht voor de regels die van toepassing
zouden moeten zijn op de reactie van een doelvennootschap op een vijandig
bod.18 Ook overnamebiedingen werden maar zeer beperkt gereguleerd. Speci-
fieke federale wetgeving op het gebied van overnames bestaat in feite pas sinds
1968. In dat jaar werd de federale Williams Act ingevoerd. Deze wet voegde
een aantal bepalingen toe aan de Exchange Act waarmee regels voor openbare
biedingen in de federale effectenwetgeving werden opgenomen.19 De Williams
Act bevat uitgebreide gedetailleerde openbaarmakingsverplichtingen teneinde

14. § 14 (a) en (b) Exchange Act. Zie hierover hierna § 7.2. De regulering van proxy solicitation
en de hierna te noemen meldingsplichten zijn niet van toepassing op (de aandelen van) niet-
Amerikaanse vennootschappen.

15. § 13 (d), (e) en 14(d), (f) Exchange Act. Deze onderdelen zijn in 1968 door inwerkingtre-
ding van de Williams Act aan de Exchange Act toegevoegd. Zie hierover hierna § 5.2.

16. § 16 Exchange Act. Zie hierover hierna § 5.2.2 onder B.
17. § 10(b) Exchange Act.
18. Zie voor een overzicht van de ontwikkeling van overnames in de VS Zie Lipton (2002),

p. 1039-1053, Hamilton (1998), p. 983-999 en Hamilton (2000).
19. De Williams Act bevatte ook regels voor de onderhandse aankoop van aandelen. Zie over de

Williams Act uitgebreid § 5.2.
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aandeelhouders in het overnameproces te beschermen. Het doel was het creëren
van transparantie van de kant van zowel doelvennootschap als de bieder,
waardoor aandeelhouders op basis van volledige en accurate informatie kunnen
beslissen of zij wel of niet op een openbaar bod in willen gaan. Daarbij is van
belang zich te realiseren dat het Congres met de Williams Act beoogde een
neutrale positie in te nemen ten aanzien van de belangen van de doelvennoot-
schap en de bieder. Het was niet de bedoeling één van beide partijen te
bevoordelen. Uiteindelijk dienen aandeelhouders goed geïnformeerd te kunnen
beslissen. Omdat de normering van bestuurlijk handelen niet tot de competentie
van de federale overheid behoort, ziet de Williams Act uitdrukkelijk niet op
beschermingsmaatregelen en de vraag of en zo ja, in hoeverre boards deze
mochten inzetten teneinde een vijandige overname te voorkomen. Toen het
aantal overnames in jaren ’70 begon te groeien werd deze vraag van toenemend
belang. Er vond hierover nog steeds geen grootschalig academisch debat plaats.
Ook was er geen duidelijke jurisprudentie. De precieze rol van de board en de
regels waaraan zij zich dienden te houden waren onduidelijk. Tegen deze
achtergrond schreef Lipton in 1979 zijn klassieke artikel Takeover Bids in the
Targets’ Boardroom dat het begin markeerde van een schier oneindige stroom
artikelen over dit onderwerp. Lipton bepleitte voor de board in vijandige
overnamesituaties een doorslaggevende rol. De board moest beschermingsmaat-
regelen kunnen nemen. Zijn tegenstanders, voornamelijk te vinden in de acade-
mische hoek, betoogden dat de board juist geen rol moest spelen en bepleitten een
invoering van de passiviteitsregel. Ook de wetgevers in de verschillende staten
stelden zich achter de opvatting van Lipton dat de board in vijandige overname-
situaties een actieve rol dient te spelen. Veel staten namen wetten aan die als doel
hadden de board van doelvennootschappen te steunen en een einde te maken
aan de opportunistische overnametactieken van corporate raiders.20 Deze anti-
overnamewetten dienden de federale Williams Act aan te vullen. In tegenstelling
tot de Williams Act is de overnamewetgeving van de individuele staten dus niet
neutraal. De eerste generatie anti-overnamewetgeving stelde strenge voorwaarden
aan overnamebiedingen, die bovendien vaak aan de autoriteiten ter goedkeuring
moesten worden voorgelegd. Aan de eerste generatie wetten kwam in 1982 abrupt
een einde. In dat jaar oordeelde het US Supreme Court in de zaak Edgar v. MITE
Corp. dat delen van de anti-overnamewetgeving van de staat Illinois in strijd

20. Er worden doorgaans drie generaties anti-overnamewetten onderscheiden. Zie hierover o.a.
Eisenberg (2005), p. 1221-1224, Bainbridge (2003a), p. 411-432, Carney (2000), p. 496-560,
Forstinger (2002), p. 87-94. Tussen 1968 en 1982 werden er in 37 staten eerste generatie anti-
overname wetten aangenomen. Zie Romano (1988). P. 458-459, Lipton (2002), p. 1043. De
tweede en derde generatie anti-overname wetten komen hierna nog aan de orde.
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waren met de Supremacy Clause van de grondwet.21 Het gerecht oordeelde dat de
wet de doelstellingen van de Williams Act doorkruiste omdat het, in tegenstelling
tot de Williams Act, duidelijk de balans in het voordeel van de board van de
doelvennootschap liet doorslaan.22 Na deze uitspraak werden de eerste generatie
anti-overnamewetten ingetrokken of zodanig aangepast dat zij niet meer in strijd
waren met de doelstellingen van de Williams Act.

Deze ontwikkeling liet doelvennootschappen betrekkelijk weerloos tegen
vijandige overnames. Het ontbrak ze aan een effectief wapen waarmee ze een
corporate raider konden weerstaan. Tegen deze achtergrond vond Lipton in
1982 de poison pill uit.23 De poison pill, die kon worden geïmplementeerd
voor- of nadat een vijandig overnamebod werd uitgebracht, gaf de board van de
doelvennootschap de tijd om adequaat op een vijandig bod te kunnen reageren
en zorgde ervoor dat de board ook bij openbare biedingen een belangrijke rol
speelde. De poison pill kwam precies op tijd. Vanaf begin jaren ‘80 spoelde er
een overnamegolf over de Verenigde Staten, waarbij agressieve bieders zoge-
noemde two tier front end loaded biedingen uitbrachten, die vaak met de door
de bankier Michael Milken ontworpen junk bonds werden gefinancierd. Door
de structuur van dit soort biedingen werden aandeelhouders praktisch ge-
dwongen om hun aandelen aan te bieden, zelfs als het bod de doelvennootschap
onderwaardeerde.24 Met de opkomst van dit soort biedingen, groeide ook het
gebruik van de poison pill als bescherming hiertegen. Met de pil in de hand,
stelden boards van doelvennootschappen zich alles behalve passief op. Deze
ontwikkeling maakte het onvermijdelijk dat het Delaware Supreme Court zich
in het debat mengde over wat voor de board van een doelvennootschap de
juiste rol was. De vraag die moest worden beantwoord was wie de uitkomst van
een overnamebod bepaalde, de board van de doelvennootschap of haar

21. Zie Edgar v. MITE Corp., 457 US 624 (1982), p. 632-634. De Supremacy Clause houdt kort
gezegd in dat als een bepaald onderwerp op grond van de grondwet tot de competentie van
de federale overheid behoort, eventuele statenwetgeving de federale wetgeving over dit
onderwerp niet mag doorkruisen. Zie Forstinger (2002), p. 16-17.

22. Andere eerste generatie overnamewetten werden door lagere rechters vanwege hun extra-
territoriale werking in strijd geacht met de Commerce Clause van de grondwet. Veel van
deze wetten bepaalden dat het uitbrengen van een openbaar bod, in welke staat dan ook, was
verboden tenzij aan de door de staat gestelde voorwaarden werd voldaan. De regulering van
de interstatelijke handel is op grond van de Commerce Clause voorbehouden aan de federale
overheid. Zie Forstinger (2002), p. 17.

23. Zie over de poison pill § 3.3.2 onder A. Tot zijn spijt werd het plan van Lipton, dat formeel
een shareholders rights plan heette, door een bankier die niets met de uitvinding van deze
constructie te maken had gehad, in de Wall Street Journal een poison pill genoemd. Zie
Lipton (2002), p. 1044. Sindsdien staat het onder die naam bekend.

24. Zie over het einde van dergelijke biedingen hierna § 5.2.3 onder C.
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aandeelhouders.25 Met een viertal belangwekkende uitspraken hakte het
Delaware Supreme Court in 1985 de knoop door. Het gaf Lipton weliswaar
niet volledig gelijk, maar er kan gerust worden geconcludeerd dat het Supreme
Court zich duidelijk achter de visie van Lipton schaarde. De board van een
doelvennootschap die werd geconfronteerd met een vijandige overname be-
hoeft geenszins passief te blijven. Zij mag diverse beschermingsmaatregelen
nemen, waaronder de poison pill. Deze vier uitspraken uit 1985 creëerden
samen het raamwerk van het overnamerecht van de staat Delaware, dat tot op de
dag van vandaag nog steeds staat.26 Binnen dit raamwerk is het handelen van
vele boards van doelvennootschappen die in de jaren daarna geconfronteerd
werden met vijandige biedingen getoetst. Hierbij is van belang te constateren
dat ondanks het feit dat deze uitspraken de board een belangrijke rol toebe-
deelde, de overnameactiviteit geenszins afgelopen was. Dit is ook een van de
redenen voor Lipton om te constateren dat zijn visie, die door de rechters in
Delaware is onderschreven, de juiste is en zorgt voor het juiste evenwicht in
overnamesituaties.

In 1987 kregen de boards van doelvennootschappen nog een steun in de rug
doordat het US Supreme Court in de uitspraak CTS Corporation v. Dynamics
Corp. of America uitdrukkelijk bepaalde dat een tweede generatie anti-
overnamewet van de staat Indiana niet in strijd was met de grondwet.27 Na
de MITE-uitspraak uit 1982 hadden verschillende staten tweede generatie anti-
overnamewetten ingevoerd.28 Deze wetten bieden allen een zekere bescher-
ming tegen vijandige overnames. Er zijn kort gezegd vier soorten tweede
generatie anti-overnamewetten, te weten control share acquisition statutes, fair
price statutes, cash out statutes en ten slotte zogenoemde business combination
statutes.29 Control share acquisition statutes beperken in feite de mogelijkheid
om een controlerend belang in een doelvennootschap te verwerven. Zij houden

25. Het antwoord moest wel van het Delaware Supreme Court komen. Van de federale overheid
kon het antwoord op deze vraag immers niet worden verwacht. Het betreft een kwestie van
vennootschapsrecht, dat zoals gezegd niet tot de competentie van de federale wetgever
behoort. Een federale poging om overnames meer inhoudelijk te reguleren, op een wijze die
verder ging dan de Williams Act, werd in 1983 door het US Supreme Court in de zaak Santa
Fe Industries, Inc. v. Green 430 US 462 (1977) afgewezen wegens strijd met de grondwet.
De inhoudelijke regulering van overnames mocht niet via het effectenrecht worden ge-
federaliseerd. Door de uitspraak van het US Supreme Court in MITE waren ook de
mogelijkheden voor de verschillende staten wetgevers enigszins beperkt.

26. Zie hierna uitgebreid § 3.4.3 en § 3.4.4.
27. Zie CTS Corporation v. Dymamics Corp. of America 481 US 69 (1987). Rond deze tijd

oordeelden lagere rechters dat ook andere tweede generatie anti-overnamewetten in lijn
waren met de grondwet. Zie hierover § 3.3.2 onder E.

28. Zie Forstinger (2002), p. 89 en Romano (1988).
29. Sommige schrijvers delen de business combination statutes in bij de tweede generatie, en

noemen deze waiting-period statutes. Zie bijvoorbeeld Eisenberg (2005), p. 1223.
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in dat, als de verwervende partij bepaalde drempels overschrijdt (20%, 33,3%
of 50% van de uitstaande aandelen), hij op deze aandelen geen stemrecht kan
uitoefenen tenzij de transactie door een meerderheid van de onafhankelijke
aandeelhouders wordt goedgekeurd.

Fair price statutes bepalen kort gezegd dat een bieder die na een geslaagd
openbaar bod via een fusie met de doelvennootschap de overblijvende min-
derheidsaandeelhouders wil uitstoten, hiervoor de goedkeuring nodig heeft van
80% van alle uitstaande aandelen en tweederde van de aandelen die niet in het
bezit zijn van de bieder (dit in plaats van een gewone meerderheid van alle
uitstaande aandelen, welke meerderheid een succesvolle bieder doorgaans zelf
in bezit heeft). Dit tenzij de bieder een fair price betaalt aan de aandeelhouders
die in eerste instantie niet op het openbaar bod zijn ingegaan. Een fair price is
dan meestal gedefinieerd als de hoogste prijs die in de periode voorafgaand aan
het openbaar bod voor de desbetreffende aandelen was betaald. Doorgaans is dit
een periode van twee jaar.30 Cash out statutes geven de aandeelhouders die niet
zijn ingegaan op een openbaar bod waarmee de bieder een controlerend belang
in de doelvennootschap heeft gekregen, het recht om tegen een fair value te
worden uitgekocht.31 Business combination statutes zijn ten slotte gericht op de
uitstotingsfusie die doorgaans na een geslaagd openbaar bod wordt uitgevoerd
teneinde de overgebleven minderheidsaandeelhouders uit te stoten. Deze
business combination statutes bepalen dat een succesvolle bieder gedurende
een bepaalde periode na het overnamebod geen uitstotingstransactie met
de doelvennootschap mogen bewerkstelligen. Dit tenzij de board van
de doelvennootschap een dergelijke transactie goedkeurt voordat de bieder de
controle over de doelvennootschap heeft verworven. Deze wachtperiode
is doorgaans twee tot vijf jaar. Zonder goedkeuring van de board van
de doelvennootschap moet een succesvolle bieder dus een paar jaar wachten
alvorens hij de overgebleven minderheidsaandeelhouders kan uitstoten. Boven-
dien bepalen dit soort wetten vaak ook nog dat zelfs na afloop van deze periode,
de transactie slechts mag worden uitgevoerd indien deze door een meerderheid
van de overgebleven minderheidsaandeelhouders wordt goedgekeurd. Hiermee
wordt een vijandige overname een stuk minder aantrekkelijk, en worden bieders
praktisch gedwongen met de board van de doelvennootschap in onderhandeling
te treden.32 In 1988 introduceerde Delaware een dergelijke business combina-
tion bepaling.33 Dit is eigenlijk het enige substantiële stuk wetgeving dat
Delaware op het gebied van overnames heeft geïmplementeerd.

30. Zie Eisenberg (2005), p. 1223.
31. Dit lijkt enigszins op ons uittreedrecht uit art. 2:359d BW, ingevoerd ter implementatie van

de Richtlijn. Zie hiervoor § 6.3.2 onder B.
32. Lipton noemt deze wetten dan ook wettelijke poison pills. Zie Lipton (2002), p.1050.
33. § 203 DGCL. Zie hierover hierna § 3.3.2 onder E.
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Naast het feit dat het US Supreme Court in de CTS-uitspraak de tweede
generatie anti-overnamewetgeving in stand liet, kwam in 1987 ook de federale
overheid doelvennootschappen te hulp. In dat jaar maakte een door de SEC op
grond van de Williams Act uitgevaardigde regel een eind aan de gevreesde two
tier front end loaded biedingen.34 Verder kwam met de beurskrach in oktober
1987 en het ineenstorten van de zakenbank Drexel Burnham Lambert, de bank
van Michael Milken en de drijvende kracht achter junk bond financieringen, een
einde aan de wilde overnamegolf uit de jaren ‘80. Wellicht gesteund door
de CTS-uitspraak werden vanaf 1987 in veel staten derde generatie anti-
overnamewetten aangenomen. Dit zijn de zogenoemde constituency statutes.
Dergelijke constituency statutes bepalen dat de board in overnamesituaties,
bijvoorbeeld bij besluiten over beschermingsmaatregelen, behalve de belangen
van aandeelhouders ook andere belangen in acht mogen nemen. Zo bepalen
veel van dit soort wetten expliciet dat de board de belangen van werknemers,
gepensioneerden, leveranciers, klanten en de directe gemeenschap van de
vennootschap in acht mogen nemen. Sommige varianten bepalen zelfs dat de
belangen van crediteuren of zelfs het belang van de staat of het landsbelang in
acht mogen worden genomen. Het wordt vrij algemeen gesteld dat deze wetten
primair zijn ontworpen om de board van een doelvennootschap meer ruimte te
geven om zich tegen vijandige overnames te kunnen verweren. Boards kunnen
aan deze wetten immers extra argumenten ontlenen voor het nemen van
beschermingsmaatregelen. Deze wetten lijken in te gaan tegen de heersende
doctrine in het Amerikaanse vennootschapsrecht dat de board zich uitsluitend
dient te richten op het creëren van aandeelhouderswaarde.35 Het is vanuit dat
oogpunt interessant dat dergelijke constituency statutes in meer dan 40 staten
voorkomen.36 Van groot belang voor de overnamepraktijk is dat de staat
Delaware dergelijke wetgeving niet kent.

Het raamwerk voor de normering van bestuurlijk handelen, zoals dat in 1985
door het Delaware Supreme Court is neergezet, is sindsdien door vele rechter-
lijke uitspraken ingevuld. De basis uit 1985 staat nog fier overeind. Het
Delaware Supreme Court heeft zich bij de beantwoording van de vraag wie
de uitkomst van vijandige overnames mag bepalen, geschaard achter de
stroming die een belangrijke rol voor de board ziet weggelegd. Dat wil niet
zeggen dat het debat daarover is verstomd. Het tegendeel is waar. De uitspraken
uit 1985 en de uitspraken die hierop voortborduren hebben vele pennen in
beweging gezet en duizenden pagina’s in juridische en andere tijdschriften

34. Regel 14d-10. Zie hierover hierna § 5.2.3 onder C.
35. Hierbij is wel van belang dat het in de meeste constituency statutes gaat om het in acht

mogen nemen van andere belangen. Slechts een zeer beperkt aantal gevallen stelt de wet dat
de board andere belangen in acht moet nemen.

36. Zie Forstinger (2002), p. 93-94.
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gevuld. In de kern blijven er nog steeds twee kampen tegenover elkaar staan: zij
die vinden dat de board in vijandige overnamesituaties een actieve rol moet
spelen, en zij die vinden dat de board passief moet blijven. Tegen deze achter-
grond ga ik in het navolgende kort in op een aantal in de VS voorkomende
beschermingsmaatregelen.37 De wijze waarop deze beschermingsmaatregelen in
vijandige overnamesituaties mogen worden gebruikt, beschrijf ik in § 3.4.

3.3.2 Beschermingsmaatregelen

A. Poison Pills

De bekendste beschermingsmaatregel, die in de praktijk zeer effectief is
gebleken, is de zogenoemde poison pill.38 Deze maatregel speelt in vijandige
overnamesituaties in de VS een zeer belangrijke rol. De leidende uitspraak in
dit verband is nog steeds de uitspraak Moran v. Household International Inc.,
die door het Delaware Supreme Court in 1985 werd gewezen.39 In deze
uitspraak werd de poison pill expliciet aanvaard als legitieme beschermings-
maatregel. Deze uitspraak en de vervolguitspraken over de poison pill komen
hierna in § 3.4.3 en § 3.4.4 aan bod. Ik beschrijf hier de poison pill zoals deze
oorspronkelijk werd gebruikt.

De poison pill is in 1982 uitgevonden door de beroemde New Yorkse
advocaat Martin Lipton.40 De constructie is gebaseerd op de bevoegdheid
van de board om aan aandeelhouders rechten toe te kennen tot het nemen
van effecten.41 In de VS is het uitgeven van dergelijke rechten en het vaststellen
van de daaraan verbonden voorwaarden, net als het uitgeven van aandelen, in
principe een bevoegdheid van de board. Er is geen aandeelhoudersgoedkeuring

37. Ik heb hierbij een selectie gemaakt van in mijn ogen de meest relevante beschermings-
maatregelen. Zo ga ik niet in op dual class stock (aandelen met ongelijke stemrechten)
omdat deze constructie, mede door de weigering van o.a. NYSE om vennootschappen met
deze constructie tot de notering toe te laten, relatief weinig voor komt. Zie hierover Posch
(2008), p. 1104-1105.

38. Zie hierover in de Nederlandse rechtsliteratuur Van Ginneken (2005) en Posch (2008),
p. 1107-1116.

39. Zie Moran v. Household International, Inc., 500 A.2d 1346 (Del. 1985). Zie hierover hierna
uitgebreid § 3.4.3 onder D en de daar aangehaalde literatuur.

40. Zie Lipton (2002), p. 1037.
41. Daarom wordt de constructie formeel aangeduid als een shareholders rights plan. De poison

pill werd voor het eerst gebruikt door Lenox in 1983. De Lenox poison pill was nog niet in
de vorm gegoten van een shareholder rights plan, maar was gebaseerd op de bevoegdheid
van de board om zogenoemde blank check preferred shares uit te geven. Zie voor een
beschrijving van de (geschiedenis van de) poison pill o.a. Velasco (2002), p. 385-403,
Bainbridge (2003b), p. 7-21 en Wachtell, Rosen, Lipton & Katz (1996).
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nodig.42 In de zogenoemde flip-over variant van de poison pill, zoals deze door
Household werd gebruikt, worden de rechten als dividend aan de bestaande
aandeelhouders uitgegeven. In eerste instantie geven zij het recht tot het nemen
van een aandeel (of een deel van een aandeel) in de doelvennootschap, in wezen
dus een optie. Het bijzondere aan de rechten is dat zij uiteindelijk, na bepaalde
gebeurtenissen, een recht geven op het verkrijgen van aandelen in de over-
nemer, met een flinke korting ten opzichte van de marktwaarde van die
aandelen. Het werkt kort gezegd als volgt. De poison pill wordt pas geactiveerd
als een derde een bepaald percentage (meestal tussen de 10 en 20%) van de
aandelen van de doelvennootschap verwerft of openbaar maakt dat hij dit van
plan is (de eerste trigger). Voor die tijd zijn de rechten niet uitoefenbaar en
kunnen zij niet los van de aandelen worden verhandeld. In feite zijn ze tot het
moment van activering niets waard.43 Op het moment van activering, worden
de rechten zelfstandig verhandelbaar en uitoefenbaar, doorgaans voor een
periode van 10 jaar.44 In eerste instantie zijn de opties nog out of the money,
hetgeen betekent dat het economisch gezien geen zin heeft om ze uit te oefenen.
De bedoeling van de constructie is dat de rechten pas worden uitgeoefend op
het moment dat de overnemer, de partij die de poison pill heeft geactiveerd, met
de doelvennootschap fuseert (de tweede trigger). In de VS wordt na een
openbaar bod de overblijvende minderheid doorgaans weggefuseerd in een
zogenoemde squeeze-out merger (zie hierover uitgebreid Hoofdstuk 6). Op dat
moment komt het flip over element tot uiting. De rechten veranderen in rechten
tot het verkrijgen van aandelen in de overnemer, tegen een prijs die ver onder
de marktwaarde van die aandelen ligt. Vaak ligt de uitoefenprijs op de helft van
de marktwaarde. De overnemer is hieraan gebonden omdat door de fusie alle
rechten en verplichtingen van de doelvennootschap op hem overgaan. Dit zal
ook expliciet zijn opgenomen in de voorwaarden van de shareholders rights
plan die van toepassing zijn op de uitgegeven rechten. In tegenstelling tot voor
de fusie, zijn de rechten nu zeer aantrekkelijk om uit te oefenen; men krijgt
aandelen in de overnemer voor de helft van de prijs. Het giftige effect is
evident. Als de aandeelhouders van de doelvennootschap de opties uitoefenen
worden de belangen van de aandeelhouders van de overnemer sterk verwaterd.

42. In 2001, bevestigde het Delaware Supreme Court de bevoegdheid van de board om zonder
aandeelhoudersgoedkeuring een poison pill te implementeren. Zie Leonard Loventhal
Account v. Hilton Hotels Corp., 780 A.2d 245, 249 (Del. 2001).

43. Zie Velasco (2002), p. 382.
44. Als gevolg hiervan, wordt een secundaire markt voor de opties gecreëerd, waardoor een

bieder twee soorten effecten zal moeten verkrijgen om controle te verwerven. Zelfs met een
meerderheid van de gewone aandelen, is controle immers niet gegarandeerd. Dit deed zich
voor in de overname van Peoplesoft door Oracle. Oracle had een meerderheid van de
aandelen in handen, maar had zelfs toen het overnamegevecht nog niet gewonnen. Zie
hierover Arlen (2006).
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Het is duidelijk dat de poison pill een zeer krachtige beschermingsmaatregel is.
Er zijn vele punten van kritiek te bedenken en de constructie is in de loop der
jaren ook fel bekritiseerd.45 Hierbij dient wel in gedachten te worden gehouden
dat de poison pill is ontworpen als reactie op zogenoemde two-tier front end
loaded tender offers. In dergelijke biedingen brengt de bieder in de eerste stap
een bod uit op iets meer dan 50% van de aandelen. Vervolgens stoot hij in de
tweede stap de overige aandeelhouders, die hun aandelen niet in het bod hadden
aangemeld, in een squeeze-out fusie uit, waarbij deze aandeelhouders een
substantieel lagere waarde krijgen voor hun aandelen dan in het bod werd
geboden.46 Dit soort biedingen kunnen buitengewoon dwingend (coercive) zijn
aangezien het verschil in vergoeding in de twee fases ervoor zorgt dat
aandeelhouders worden verleid om hun aandelen zo snel mogelijk aan te
melden (in de front end, de eerste fase), uit angst om buiten de boot te vallen
en over te blijven met de lagere vergoeding in de uitstotingsfusie (de back-end,
de tweede fase).47 Hierdoor is de kans groot dat het bod slaagt, zelfs als de prijs
niet geweldig is. Dit soort biedingen werd in de vroege jaren ’80 veel
gebruikt.48 Vaak door corporate raiders die hun biedingen zeer scherp met
vreemd vermogen hadden gefinancierd. Het doel was om na de overname de
activa van de doelvennootschap zo snel mogelijk na de overname te verkopen.
Met de opbrengsten losten zij de leningen af, waarna zij vaak een substantiële
winst overhielden.

B. Charter en by-law bepalingen (shark repellants)

Shark repellants zijn kort gezegd bepalingen in het charter of de by-laws die een
beschermend karakter kunnen hebben. Het charter van een Amerikaanse ven-
nootschap is vergelijkbaar met de statuten van een Nederlandse vennootschap, al
bevat het doorgaans wat minder inhoudelijke bepalingen.49 Het charter, dat net
als statuten slechts door een besluit van de ava kan worden gewijzigd, is

45. De kritiek op de poison pill loopt langs dezelfde lijnen als het debat tussen voor- en
tegenstanders van een actieve vennootschapsleiding. Zie over deze discussie hierna § 3.4.2
en § 3.5.

46. In Nederland is dit soort biedingen niet toegestaan. Bovendien, bestaat er hier geen
equivalent van de in de VS gebruikte squeeze-out fusie. Zie hierover Norbruis (2004),
p. 102. Zie over het verschil in uitstotingsfusies hierna Hoofdstuk 6. Sinds de introductie van
de SEC Rule 14d-10 in 1987, dat kort gezegd bepaalt dat tender offers open moeten staan
voor alle aandeelhouders van dezelfde klasse, zijn dit soort biedingen ook in de VS niet meer
toegestaan. Zie over de biedingsregels hierna Hoofdstuk 5.

47. Zie Velasco (2002), p. 412, citerend M. Lipton, E.H. Steinberger, Takeovers and Freezeouts,
§ 1.08[1], 1-88.16.

48. Zoals gezegd, zijn biedingen in deze vorm in de VS sinds 1987 niet meer toegestaan (zie
hiervoor).

49. Het charter wordt ook wel articles of incorporation of certificate of incorporation genoemd.
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doorgaans redelijk beknopt.50 Veel inhoudelijke bepalingen die in Nederland in
de statuten te vinden zijn staan in de VS in de by-laws. By-laws lijken in sommige
opzichten meer op reglementen. De by-laws bevatten meer gedetailleerde
bepalingen over de interne organisatie van de vennootschap. § 109(b) DGCL
bepaalt dat de by-laws bepalingen mogen bevatten ‘relating to the business of the
corporation, the conduct of its affairs, and its rights or powers or the rights or
powers of its stockholders, officers or employees’ mits deze niet in strijd zijn met
de wet of het charter. De by-laws bevatten vaak belangrijke en vergaande
bepalingen over de relatie tussen de board en aandeelhouders. Zo bevinden de
bepalingen over de procedure rondom aandeelhoudersvergaderingen en de
benoeming en ontslag van directors zich doorgaans in de by-laws, en niet in
het charter. By-laws worden in principe, net als het charter, door aandeelhouders
vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken. Dit tenzij het charter bepaalt dat de by-
laws ook door directors kunnen worden gewijzigd, dus zonder goedkeuring van
aandeelhouders.51 Dit is in de VS vaak het geval, waardoor bij veel Amerikaanse
beursvennootschappen zowel de board als de aandeelhouders de by-laws kunnen
wijzigen.52 Dit geeft de board wel behoorlijk wat ruimte om ook in vijandige
overnamesituaties de gang van zaken te beïnvloeden door middel van het
wijzigingen van de by-laws of het toevoegen van nieuwe bepalingen. In het
navolgende ga ik kort in op een aantal charter en by-law bepalingen die
bescherming kunnen bieden tegen vijandige overnamebiedingen.

1. Staggered boards
Staggered boards zijn in de praktijk in de VS een zeer belangrijke bescher-
mingsmaatregel.53 De leden van de board of directors worden benoemd door
de ava. De benoemingstermijn is in principe een jaar en directors moeten dus
ieder jaar op de jaarvergadering worden herbenoemd. Meestal is dit een
formaliteit en worden de zittende directors herkozen, maar het biedt aandeel-
houders de mogelijkheid om zich ieder jaar van alle directors te ontdoen door
ze eenvoudigweg niet meer te benoemen. Het charter kan echter bepalen dat
directors een langere zittingstermijn hebben dan een jaar. Door de directors in
verschillende groepen in te delen, wordt ervoor gezorgd dat slechts een deel van

50. Het charter wordt door aandeelhouders gewijzigd, maar dat kan niet zonder de board. Zie
§ 242(b) DGCL.

51. Zie § 109(a) DGCL.
52. De vraag is of de board een door aandeelhouders gewijzigde by-law terug kan wijzigen. Dit is

niet geheel duidelijk, zelfs niet als de gewijzigde by-law uitdrukkelijk bepaalt dat dit niet kan.
Zie over deze discussie bij zogenoemde majority voting by-law proposals, McDonnell (2005),
p. 261-262. Deze discussie vloeit voort uit de spanning tussen § 109(b) en § 141(a) (die bepaalt
dat de board verantwoordelijk is voor het bestuur van de vennootschap) DGCL. De vraag is of
aandeelhouders zich via § 109(b) niet teveel op het terrein van de board komen.

53. Zie hierover uitgebreid Bebchuk, Coates & Subramanian (2002a). Zie ook Posch (2008),
p. 1100-1101.
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de directors in enig jaar wordt benoemd. De andere directors, die dat jaar niet
behoeven te worden herbenoemd, blijven dan automatisch zitten. Zo wordt
vaak bepaald dat ieder jaar bijvoorbeeld een derde van de directors wordt
benoemd, en wordt niet ieder jaar de gehele board benoemd. Veel Amerikaanse
beursvennootschappen hebben een dergelijke staggered board.

Een staggered board maakt een vijandig overnamebod moeilijker. De
gedachte hierachter is dat zelfs een bieder die een meerderheid van de aandelen
in de doelvennootschap verwerft niet onmiddellijk de controle over de vennoot-
schap verkrijgt omdat een meerderheid van de directors hun zittingstermijnen
nog moet uitdienen. De ava kan directors wel ontslaan, maar vaak is bepaald
dat ontslag alleen mogelijk is als daarvoor gegronde redenen bestaan (for
cause). In Delaware is bepaald dat bij staggered boards ontslag alleen mogelijk
is als daarvoor een gegronde reden is.54 De combinatie van een staggered board
met deze beperkte mogelijkheid voor ontslag, vormt een grote belemmering om
de board te kunnen vervangen. Een staggered board maakt ook een proxy
gevecht ter ondersteuning van een openbaar bod moeilijker omdat slechts een
minderheid van de directors van de doelvennootschap in enig jaar wordt
benoemd. Van belang is daarbij dat het voor aandeelhouders vaak niet is
toegestaan om bava’s bijeen te roepen, en zij daarom moeten wachten tot de
reguliere jaarvergadering voordat zij een ontslag zouden kunnen bewerkstelli-
gen. Als gevolg hiervan zullen twee of meer jaarvergaderingen nodig zijn om
de controle over de board te verwerven. Bovendien kunnen er ook andere
charter of by-law bepalingen zijn die vervanging van de board moeilijker
maken, zie hierna. Zeker in combinatie met een poison pill is een staggered
board in de praktijk een zeer effectieve beschermingsmaatregel.55

2. Plurality voting vs. majority voting
In aanvulling op de beschermende werking van staggered boards, speelt vaak
de vereiste meerderheid voor benoeming (en ontslag) een grote rol. Het gaat
hier om de zogenoemde plurality voting standaard en de majority voting
standaard.56 Tot voor kort was het bij beursvennootschappen meestal de regel
dat directors werden benoemd door plurality voting. Dit houdt kort gezegd in
dat de kandidaten met de meeste stemmen vóór worden benoemd. Onthou-
dingen tellen hierbij niet. Buiten proxy contest situaties, waarbij aandeelhouders
niet alleen door de vennootschap worden benaderd, betekent dit dat de
kandidaten die door de vennootschap worden voorgedragen vrijwel altijd
probleemloos worden benoemd. Dit komt door de wijze waarop het proxy

54. Zie § 141(k) DGCL.
55. Zie de conclusies van Bebchuk, Coates & Subramanian (2002a) en Bebchuk, Coates &

Subramanian (2002b).
56. Zie over de majority voting standaard en de benoeming van directors Sjostrom (2007) en

Sjostrom & Kim (2007), Saunders (2006) en Verret (2007).
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voting proces door de federale proxy regels wordt gereguleerd, en het feit dat
vrijwel alle aandeelhouders bij volmacht (proxy) stemmen, zie hierna Hoofd-
stuk 7. Het proxymateriaal noemt slechts de kandidaten van de vennootschap en
er wordt voor elke vacature maar één kandidaat voorgedragen. Hierdoor zullen
de voorgedragen kandidaten de enige zijn die stemmen krijgen. Er zijn immers
geen tegenkandidaten. Het toegezonden proxyformulier geeft aandeelhouders
doorgaans slechts de mogelijkheid om vóór te stemmen of zich van stemming te
onthouden. Het is gebruikelijk (en het gemakkelijkst) om één vakje aan te kruisen,
waarbij in een keer vóór alle voorgedragen kandidaten wordt gestemd. Er zullen
dus langs deze weg geen tegenstemmen zijn en, zoals gezegd, onthoudingen
tellen niet. Dat betekent dat zelfs als vrijwel alle aandeelhouders zich voor een
bepaalde kandidaat van stemming onthouden, één stem vóór de kandidaat
voldoende is om te worden benoemd. Op deze wijze kunnen zelfs de stemmen
van de door het management zelf gehouden aandelen zorgen voor benoeming,
zelfs als alle overige aandeelhouders zich van stemming onthouden.

Er is een beweging gaande om deze plurality voting standaard te wijzigen in de
majority voting standaard. Aandeelhoudersgroeperingen proberen in toenemende
mate via aandeelhoudersvoorstellen ter wijziging van de by-laws de majority
voting standaard in te voeren.57 Majority voting houdt kort gezegd in dat een
kandidaat slechts wordt benoemd als een meerderheid van de vertegenwoordigde
stemmen (dus inclusief onthoudingen) ook daadwerkelijk vóór heeft gestemd. Dit
betekent dat een onthouding aan waarde wint. Als een meerderheid van de
aandeelhouders zich van stemming onthoudt, wordt de kandidaat niet benoemd.58

De standaard kan op grond van § 216 DGCL worden gewijzigd door wijziging
van de statuten (charter) of door wijziging van de by-laws. Statuten kunnen zoals
gezien niet zonder goedkeuring van de board (en uiteraard aandeelhouders)
worden gewijzigd,59 maar by-laws kunnen door aandeelhouders worden
gewijzigd zonder goedkeuring van de board.60 Op grond hiervan kunnen dus

57. Deze aandeelhoudersvoorstellen worden gedaan met behulp van Regel 14a-8. Zie hierover
hierna § 7.2.2 onder A3.

58. Het is in de praktijk nog iets gecompliceerder. § 141(b) DGCL bepaalt namelijk dat een
director in functie blijft totdat zijn of haar opvolger is benoemd of hij of zij terugtreedt of
wordt ontslagen. Dit is de zogenoemde holdover rule. Indien een zittende director niet wordt
herbenoemd, blijft hij of zij op grond van de holdover rule nog zitten. Om majority voting
echt effectief te maken, moet dus ook deze holdover rule worden geaddresseerd. Dit kan
door een wijziging van § 141(b) DGCL in 2006. Zie hierover uitgebreid Sjostrom & Kim
(2007), p. 19-28.

59. Zie § 242(b) DGCL.
60. Zie § 109 DGCL. Als de statuten dat toestaan, en dat is gebruikelijk, dan kan de board op

haar beurt by-laws wijzigen zonder goedkeuring van aandeelhouders. De vraag is dan of de
board een door aandeelhouders gewijzigde by-law weer terug kan wijzigen in plurality
voting. Dit is niet geheel duidelijk, zelfs niet als de gewijzigde by-law uitdrukkelijk bepaalt
dat dit niet kan. Zie McDonnell (2005), p. 261-262.
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aandeelhoudersvoorstellen worden ingediend om de by-laws zodanig te wijzigen
dat de standaard voor de benoeming van directors wordt gewijzigd van plurality
voting in majority voting.Mede dankzij deze beweging is sinds ongeveer 2005 in
zeer korte tijd bij een overgrote meerderheid van de bedrijven uit de S&P 100 een
systeem van majority voting ingevoerd.61

3. Het recht een bava bijeen te roepen
Het charter of de by-laws kunnen bepalingen bevatten die de bevoegdheid van de
aandeelhouders beperken om een bava bijeen te roepen. § 211(d) DGCL bepaalt:
‘Special meetings of the stockholders may be called by the board of directors or
by such person or persons as may be authorized by the certificate of incorpora-
tion or the by-laws.’ 62 Dit soort bepalingen bieden in vijandige overnamesituaties
een behoorlijke bescherming. Zo kan uit het charter voortvloeien dat aandeel-
houders geen bava bijeen mogen roepen, of dat niet mogen doen ter benoeming
van directors. Bovendien kunnen in het charter bepalingen worden opgenomen
die inhouden dat een bava slechts door een versterkte meerderheid van aandeel-
houders kan worden bijeengeroepen.

Ook in de by-laws kan het aantal onderwerpen waarvoor aandeelhouders een
bava bijeen mogen roepen worden beperkt en kan worden bepaald dat aandeel-
houders van de intentie om een bava bijeen te roepen van tevoren melding
moeten doen.

4. Overige charter en by-law bepalingen
Naast de bovengenoemde bepalingen kan nog een groot aantal andere bepalin-
gen in het charter of de by-laws worden opgenomen, dat een zeker mate van
bescherming biedt. Ik noem er hier nog enkele.

Zo kan er worden bepaald dat aandeelhouders niet het recht hebben om het
aantal directors uit te breiden. Zoals gezien kan het ontslag van directors
moeilijk zijn. Een tactiek om controle over de board te verwerven zonder tot
ontslag van directors over te behoeven gaan is de board uitbreiden, en zorgen
dat de eigen kandidaten in de nieuwe vacatures worden benoemd. Door het
aantal directors meer dan te verdubbelen, kan een vijandige bieder op deze
wijze de facto controle over de board (en dus de vennootschap) verwerven
zonder de noodzaak om de zittende directors te ontslaan.

Het charter kan ook bepalingen bevatten die bepalen dat voor de goedkeuring
van een fusie of overname of de wijziging van een charter of by-law bepaling een
versterkte meerderheid nodig is.63 Een variant op een dergelijke supermajority
bepaling houdt in dat een meerderheid van de onafhankelijke minderheidsaan-
deelhouders een fusie moeten goedkeuren. Hiermee wordt voorkomen dat de

61. In 2009 hadden 90 van de 100 bedrijven uit de S&P 100 majority voting. In de S&P 500
gaat de ontwikkeling iets langzamer. Zie Kahan & Rock (2010), p. 1010-1011.

62. Zie ook Posch (2008), p. 1101-1102.
63. Zie Arlen & Talley (2003), p. 611.
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bieder met zijn verworven meerderheid zelf kan bewerkstelligen dat de ava de
door hem voorgestelde fusie goedkeurt. Fair price bepalingen bieden bescher-
ming tegen de hiervoor genoemde two-tier front end loaded biedingen.64 Zij
verplichten een bieder om alle aandeelhouders in de doelvennootschap de hoogste
prijs te betalen die de bieder in een dergelijk bod heeft betaald. Hiermee wordt de
discriminatoire werking van dergelijke biedingen tegengegaan. Alle aandeel-
houders krijgen op deze manier de (hogere) prijs van het bod in de eerste fase en
behoeven geen genoegen te nemen met de (veelal lagere) compensatie die in de
daaropvolgende tweede uitstotingsfase wordt geboden. Verder komen ook
advanced notice by-laws veel voor. Dit zijn bepalingen die eisen dat aandeel-
houders tevoren melding maken van hun intentie om directors voor te dragen of
om voorstellen te doen op de aandeelhoudersvergadering. Deze bepalingen
bieden een zekere bescherming tegen onverwachte vijandige handelingen of
pogingen om de controle van de board te verwerven. De doelvennootschap krijgt
in ieder geval de tijd om een reactie voor te bereiden. De termijn moet wel redelijk
zijn. Er is geen hard and fast rule die bepaalt wat een redelijke termijn is, maar in
algemene zin kan worden gezegd dat rechters directors redelijk vrij laten om
advanced notice by-law bepalingen te hanteren. Ten slotte kunnen de by-laws
bepalingen bevatten die de board de bevoegdheid geven een ava of bava te
verdagen of uit te stellen, waardoor er tijdelijk geen besluitvorming kan plaats-
vinden. Hiermee kan de board tijd winnen om een eventueel bod grondig te
analyseren of eventuele beschermingsmaatregelen te nemen.

C. Uitgifte van (preferente) aandelen (white squire)

De board is in de VS bevoegd om (preferente) aandelen uit te geven. In principe
geeft het charter aan welke soorten aandelen er kunnen worden uitgegeven,
hoeveel en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden.65 Veel charters
bevatten een zogenoemde blank check authority bepaling.66 Op grond van
deze bepaling krijgt de board ruime bevoegdheden inzake het uitgeven van
aandelen, met name om de eigenschappen die aan deze aandelen zijn verbonden
vast te stellen (zoals het aan deze aandelen toekomende stemrecht, dividend-
recht enz.).67 Preferente aandelen die op grond van een dergelijke bepaling
worden uitgegeven worden blank check preffered stock genoemd. De board van

64. Zie hierover Posch (2008), p. 1102-1103.
65. Zie § 151(a) DGCL. Zie ook Posch (2008), p. 1118.
66. In 2000 bevatten de charters van meer dan 90% van de beursvennootschappen enige vorm

van een blanck check preferred stock bepaling. Zie Arlen & Talley (2003), p. 609.
67. Zie voor de bepalingen rondom de uitgifte van (preferente) aandelen § 151 e.v. DGCL. De

board heeft in de praktijk hierin veel vrijheid. In de praktijk worden er aandelen uitgegeven
zonder par value (zie voor de redenen hiervoor Clark (1986), p. 714) en kan de board
bepalen tegen welke prijs of andere vorm van vergoeding de aandelen worden uitgegeven.
Zie § 153(b) DGCL.
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een vennootschap die onder vuur ligt kan als beschermingsmaatregel dus veelal
aandelen uitgeven aan een “vriendelijke” partij, een zogenoemde white
squire.68 Door het uitgeven van aandelen beoogt de doelvennootschap een
overname moeilijker te maken of in ieder geval een “vriendelijk” stemmenblok
te creëren. Zoals gezien, is het uitgeven van preferente aandelen in Nederland
een bekende beschermingsmaatregel. De constructie is doorgaans gekoppeld
aan een stichting preferente aandelen, die in het verleden een optie heeft
gekregen om de aandelen te nemen. Dergelijke constructies komen in de VS
voor zover ik kan overzien niet voor. Dit hangt voor een deel waarschijnlijk
samen met een regel van de New York Stock Exchange die bepaalt dat er voor
de uitgifte van meer dan 20% van het uitstaande aandelenkapitaal aandeelhou-
dersgoedkeuring is vereist.69 In de regel zal ter bescherming dus maximaal 20%
van het uitstaande aandelenkapitaal kunnen worden uitgegeven. Desondanks
kunnen dergelijke uitgiftes effectief zijn, met name in staten waar zogenoemde
business combination statutes zijn aangenomen, zoals § 203 DGCL in Dela-
ware.70 Indien de doelvennootschap ten minste 16% van de aandelen uitgeeft
aan een white squire kan de bieder nooit meer dan 85% van de aandelen
bemachtigen. Hierdoor zal hij geen beroep kunnen doen op een uitzondering
van § 203 DGCL en zal hij niet met de doelvennootschap kunnen fuseren
teneinde de overgebleven minderheid uit te stoten (zie hierna onder E). Dit kan
een afschrikwekkende werking hebben. De belangrijkste reden voor het feit dat
de uitgifte van aandelen als beschermingsmaatregel in de VS minder voorkomt
is waarschijnlijk dat Amerikaanse bedrijven dit soort constructies niet nodig
hebben. Zij kunnen doorgaans zonder enige aandeelhoudersbemoeienis een
poison pill introduceren. Gekoppeld aan een staggered board biedt dit meer dan
voldoende bescherming.

68. Dergelijke preferente aandelen, uitgegeven aan een vriendelijke partij, wordt ook wel
sweethart preferred stock genoemd. Zie hierover Rock (1994), p. 1006-1007. Een uitgifte
van gewone aandelen kan ook in de vorm van een Employee Stock Option Ownership Plan
(ESOP). Hierop ga ik niet verder in.

69. Zie § 3.12 van NYSE’s Listing Company Manual. Hierop zijn grote uitzonderingen,
bijvoorbeeld in noodsituaties als de vertraging van het verkrijgen van aandeelhoudersgoed-
keuring de financiële viability van de onderneming in gevaar zou brengen. Zie bijvoorbeeld
de gang van zaken rondom de noodovername van Bear Stearns door JP MorganChase,
waarbij met beroep op deze uitzondering JP MorganChase van Bear Stearns een optie kreeg
om (zonder aandeelhoudersgoedkeuring) nieuwe aandelen te kopen en hierdoor 39,5% van
het uitstaande kapitaal in Bear Stearns kon verwerven. De regel geldt ook niet voor de
implementatie van poison pills. Bovendien is de enige sanctie van de NYSE een gedwongen
delisting.

70. Zie Arlen & Talley (2003), p. 609-610.
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D. Diversen

1. Self tender, aandeleninkoop, greenmail
Als reactie op een vijandige overnamepoging kan de vennootschap een aandelen-
inkoopprogramma starten of een bod uitbrengen op de eigen aandelen (een
zogenoemde self tender). Dit is in de VS toegestaan, zonder dat daarvoor
goedkeuring van de aandeelhouders is vereist. Hierbij worden aandelen ingekocht,
waardoor de kaspositie van de doelvennootschap vermindert. Dit kan de doel-
vennootschap minder aantrekkelijk maken voor de overnemer. Dit doordat de
overnemer de in de doelvennootschap aanwezige contanten wellicht nodig heeft
om de financiering van de overname rond te krijgen of om de hoogte van het bod
te rechtvaardigen. Hierbij moet wel worden bedacht dat door een aandelen-
inkoopprogramma het aantal uitstaande aandelen vermindert, waardoor het voor
een overnemer wellicht gemakkelijker wordt om een meerderheid van de aandelen
te verwerven. Voor 1987 was het mogelijk om een self tender zo in te richten dat
de bieder hiervan werd uitgesloten. Daarmee werd het mogelijk voor de board van
de doelvennootschap om een eigen concurrerend bod uit te brengen, onder betere
voorwaarden dan door de vijandige bieder geboden en onder de voorwaarde dat
het bod van de bieder zou slagen. Door de bieder van dit voorwaardelijke bod uit
te sluiten, kon de bieder niet van dit hogere bod profiteren. Tegelijkertijd werd
bewerkstelligd dat aandeelhouders hun aandelen niet snel bij de vijandige bieder
zouden aanmelden. Een dergelijk discriminatoir bod speelde een rol in de bekende
Unocal zaak, waarop ik in § 3.4.3. uitgebreid in ga. Tegenwoordig kan deze
beschermingsmaatregel niet meer worden gebruikt. In 1987 heeft de SEC een
regel uitgevaardigd die dergelijke discriminatoire biedingen verbieden, waarna
dus ook discriminatoire self tenders tot het verleden behoren.71

Een variant op het inkopen van aandelen staat bekend als het betalen van
greenmail (een variant op blackmailmet een verwijzing naar de groene kleur van
dollarbiljetten). Hierbij koopt de doelvennootschap het pakket aandelen die een
vijandige bieder reeds in zijn bezit heeft, vaak tegen een hoge premie, teneinde
van de dreiging af te zijn. Een geliefde tactiek van corporate raiders in de jaren
’80 was om grote pakketten aandelen te kopen, te dreigen met een overname om
vervolgens door de doelvennootschap te laten uitkopen voor een hoger bedrag
dan de aankoopsom.

2. White knight transactie
Een vennootschap die niet door een vijandige bieder wil worden overgenomen,
kan op zoek gaan naar een zogenoemde white knight.72 Dit betekent dat de

71. In 1987 werd SEC Rule 14d-10 uitgevaardigd, die ook van toepassing is op self tenders.
Kort gezegd bepaalt deze regel dat tender offers open moeten staan voor alle aandeelhouders
van dezelfde klasse. Zie over de biedingsregels in de VS hierna par. 5.2.

72. Zie ook Posch (2008), p. 1121-1122.
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board van de doelvennootschap op zoek gaat naar een partij die eveneens
geïnteresseerd is in de overname van de doelvennootschap, maar dan onder
betere of gunstigere voorwaarden dan de vijandige bieder. Door zich aan een
white knight over te geven, voorkomt men dat de vennootschap wordt over-
genomen door de vijandige bieder. De board zal van oordeel zijn dat een
dergelijke transactie voor aandeelhouders een beter alternatief is dan het
voorstel van de vijandige bieder. Sceptici zullen vaak betogen dat het de board
hierbij primair haar eigen belang voor ogen heeft, en dat dit juist een beter
alternatief is voor het management, niet voor de aandeelhouders. De fusieo-
vereenkomst die in dergelijke gevallen met de white knight wordt gesloten, zal
vaak worden beschermd door middel van zogenoemde deal protection measu-
res. Deze deal protection measures moeten ervoor zorgen dat de transactie met
de white knight ook daadwerkelijk doorgaat, en kunnen dus ook een bepaald
beschermend effect hebben (zie hierna).

3. Herstructurering (spin-offs en split-ups)
De doelvennootschap kan een vijandige overname ook proberen af te weren door
aandeelhouders een economisch aantrekkelijk alternatief voor het bod te bieden.
Dit niet door, zoals hiervoor gezien bij white knight transacties, de gehele
vennootschap door een derde te laten overnemen, maar door ingrijpende
herstructureringen door te voeren waardoor de winstgevendheid van de doel-
vennootschap op korte termijn stijgt.73 Dergelijke herstructureringen hebben als
doel om op korte termijn zoveel aandeelhouderswaarde te creëren, dat dit voor
aandeelhouders een reëel en aantrekkelijk alternatief is voor het bod. Hierbij kan
worden gedacht aan een splitsing van de vennootschap of een afsplitsing of
verkoop van een deel van de onderneming, waarbij de opbrengst aan aandeel-
houders wordt uitgekeerd. In een spin-off brengt de doelvennootschap een deel
van de onderneming onder in een aparte entiteit waarbij de aandelen in de nieuwe
entiteit worden uitgegeven aan de bestaande aandeelhouders. Bij een split-up
wordt de vennootschap juridisch gesplitst of wordt een deel van de onderneming
verkocht aan een derde en wordt de opbrengst uitgekeerd aan aandeelhouders.

4. Crown jewel defense
Een variant op de herstructureringen zoals hiervoor genoemd is de zogenoemde
crown jewel defense. Zoals besproken, zijn dit soort maatregelen in Nederland
van oudsher aangeduid als Pandora-constructies. Crown jewel defenses zijn
beschermingsmaatregelen waarbij een kroonjuweel van de onderneming, waar
de vijandige bieder wellicht specifiek op uit is, aan een derde wordt verkocht
waardoor de overname minder aantrekkelijk wordt. Hierbij moet worden
gedacht aan de best renderende divisie, of een ander voor de bieder zeer
aantrekkelijk onderdeel van de onderneming. De bedoeling is hierbij niet zozeer

73. Zie ook Posch (2008), p. 1122-1124.
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om de opbrengst uit te keren aan aandeelhouders, maar meer om de bieder
dwars te zitten Een crown jewel defense kan in de vorm van een optie
plaatsvinden, waarbij een derde de optie krijgt om de kroonjuweel te kopen
als het vijandig bod inderdaad slaagt. Een dergelijke optie kan ook in de vorm
van een lock-up aan een white knight worden gegeven. Dit is een agressieve
deal protection measure, waarbij de white knight die in principe de gehele
doelvennootschap wil overnemen, ten minste de kroonjuweel in handen krijgt
als de transactie met de doelvennootschap niet doorgaat en de vijandige
overname onverhoopt toch slaagt.

5. Deal protection measures
Deal protection measures zijn kort gezegd bepalingen in een (fusie)overeen-
komst die beogen de voorgenomen transactie te beschermen tegen eventuele
alternatieven.74 Het gaat hier bijvoorbeeld om een situatie waarbij er sprake is
van enkele concurrerende bieders. Of een situatie waarin een vijandig bod
wordt uitgebracht en de board van de doelvennootschap zich tot een white
knight heeft gewend. De board van de doelvennootschap spreekt zich met het
sluiten van de fusieovereenkomst uit voor een transactie met de fusiepartner. De
deal protection measures dienen ervoor te zorgen dat die door de board
gewenste transactie doorgang vindt. Voorbeelden van deal protection measures
zijn best efforts bepalingen, matching rights, break fees (ook termination fees
genoemd), no shop en no talk bepalingen. Hiervoor kwam de lock-up al even
ter sprake, dat ook een soort deal protection measure is. Best efforts bepalingen
bieden maar een milde vorm van bescherming. Deze verplichten de leiding van
de doelvennootschap zich in te spannen om de beoogde transactie tot stand te
brengen. Matching rights zijn bepalingen waarin aan de fusiepartner het recht
wordt gegeven om, in het geval door een derde een concurrerend bod wordt
gedaan, in de gelegenheid te worden gesteld een nieuw en verbeterd bod te
doen.75 Break fees of termination fees kunnen al een stuk meer bescherming
bieden. Dit zijn bepalingen waarin een bepaalde vergoeding wordt toegekend
aan de beoogde fusiepartner met wie de doelvennootschap een fusieovereen-
komst heeft afgesloten. De doelvennootschap is deze vergoeding verschuldigd
als zij uiteindelijk wordt overgenomen door een andere partij. No shop en no
talk bepalingen kunnen eveneens een behoorlijke bescherming bieden. Een no
shop bepaling houdt in dat de doelvennootschap na het sluiten van de fusieover-
eenkomst niet meer actief op zoek mag geen naar een alternatieve bieder of een
alternatieve transactie.76 Dit betekent dat de doelvennootschap geen concurre-
rende biedingen uit mag lokken. Als een bieder zich uit zichzelf meldt, mag de

74. Zie hierover o.a. Stevens (2008), p. 207 e.v., Assink (2008b), Van Uchelen (2009), De Brauw
(2008) en De Kluiver (2003b), p. 44-45.

75. Zie Assink (2008b), p. 93.
76. Zie Balz (2003), p. 515. Zie ook Assink (2008b), p. 93 en Stevens (2008), p. 213-214.
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doelvennootschap deze wel informatie verschaffen en daarmee onderhandelen.77

Een no talk bepaling is nog strenger. Deze verbiedt de doelvennootschap met
derden te onderhandelen, ook niet als deze uit eigen beweging interesse tonen in
een eventuele overname.78

Er kunnen zeer legitieme redenen zijn voor het in een fusieovereenkomst
opnemen van deal protection measures. Zo is een reden om een break fee op te
nemen de bieder schadeloos te stellen voor de kosten die hij heeft gemaakt en de
tijd en energie die hij in de fusieovereenkomst heeft gestopt. Verder dienen deze
maatregelen om een bepaalde mate van zekerheid te bieden dat de doelvennoot-
schap het bod niet zomaar afwijst, bijvoorbeeld als er een hoger bod voorbij komt,
dat wellicht niet eens serieus is.79 Ook heeft de bieder er belang bij dat zij geen
stalking horse wordt voor een derde partij, die kan profiteren van het feit dat de
initiële bieder haar bod openbaar heeft gemaakt. Zonder enige bescherming
zouden bieders nooit hun hoogste prijs op tafel leggen. Naast de hiervoor
genoemde redenen, kunnen deal protection measures ook werken als bescher-
mingsmaatregelen tegen concurrerende biedingen. Het beschermend effect van
deal protection measures is evident. Juist doordat zij de overname door de ene
partij beschermen, maken zij het voor andere bieders moeilijker om de doel-
vennootschap over te nemen. Als de deal protection measuresmaar stevig genoeg
zijn, kunnen zij een concurrerend bod praktisch onmogelijk maken. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat deal protection measures niet te allen tijde en onbeperkt zijn
toegestaan en in de VS als beschermingsmaatregelen worden beoordeeld.80

5. Golden parachutes
Een bekende maatregel, in Nederland van oudsher eveneens geschaard onder de
Pandora-constructies, zijn change of control bepalingen in de arbeidsovereen-
komsten van bestuur en/of overige werknemers. Dergelijke bepalingen worden
vaak golden parachutes genoemd. Deze zijn bedoeld om de werknemers bij een
fusie of overname te beschermen. De theorie is dat bestuurders, geconfronteerd
met een fusie of overname, bezorgd zijn over hun toekomst en de financiële
consequenties van een dergelijke verandering. Het doel van deze change of
control bepalingen is om het topmanagement in die situaties bepaalde financiële
zekerheid te bieden, zodat zij zich tijdens de onderhandelingen over een
mogelijke transactie volledig kunnen richten op het belang van de aandeel-
houders. De bepalingen kunnen in allerlei variaties voorkomen. Vaak houden zij
in dat de desbetreffende werknemer bij een change of control een bepaalde

77. Van Uchelen hanteert een strengere definitie en stelt dat dit ook inhoudt dat de doel-
vennootschap geen informatie aan een potentiële bieder mag verstrekken en daarmee niet
mag onderhandelen. Zie Van Uchelen (2009), p. 291.

78. Zie Balz (2003), p. 515 en Stevens (2008), p. 214-215.
79. Zie De Kluiver (2003b), p. 44.
80. Zie § 3.4.4 onder B. Zie voor de beoordeling in Nederland § 10.4.3 onder B3.
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uitkering in contanten krijgt, of een andere beloning ontvangt. Deze vergoedingen
komen tot uitkering als de desbetreffende werknemer zijn baan verliest als gevolg
van de overname. Een risico bij dergelijke bepalingen is dat als de vergoedingen
te hoog worden, zij hun doel voorbij schieten en het management niet in het
belang van aandeelhouders handelt, maar er wellicht slechts op uit is om de
beloning te incasseren. Een ander risico is dat potentiële uitkeringen zodanig zijn
dat zij een potentiële bieder of overnemer afschrikken. Op deze wijze kunnen de
bepalingen een bepaald beschermend effect hebben. De effectiviteit van golden
parachutes als beschermingsmaatregel moet niet worden overdreven. Meestal
zijn de bedragen die met de golden parachutes zijn gemoeid relatief klein in
verhouding tot het totale bedrag dat met een overname is gemoeid. Dit hangt
uiteraard sterk af van de omvang van de regelingen en de wijze waarop deze zijn
vormgegeven. Een variant op deze golden parachutes zijn zogenoemde tin
parachutes. Dit zijn vergelijkbare change of control bepalingen maar dan voor
een groter aantal werknemers en niet slechts voor het topmanagement, zoals bij
golden parachutes doorgaans het geval is. Als de totale waarde van de potentiële
afvloeiingsregelingen hoog genoeg is, kunnen ook deze tin parachutes een
beschermend effect hebben.

7. Pac man defense
Een zogenoemde pac man defense is een beschermingstactiek die er in wezen
op neer komt dat de doelvennootschap meteen terugslaat. Indien de vijandige
bieder beursgenoteerd is, kan de doelvennootschap reageren door zelf een
openbaar bod te doen op de uitstaande aandelen in de vijandige bieder. Bij een
pac man defense probeert de doelvennootschap hiermee de vijandige bieder
over te nemen voordat zij zelf door de vijandige bieder wordt overgenomen. Dit
is een vrij extreme tactiek, die voor zover ik kan overzien niet vaak voorkomt.81

E. Anti-overnamewetgeving

Het vennootschapsrecht van Delaware heeft eigenlijk maar één wettelijke bepaling
die specifiek is gericht op vijandige overnames. In 1988 introduceerde Delaware
met de invoering van § 203 DGCL een business combination statute.82 Een
dergelijke bepaling behoort tot de tweede generatie anti-overnamewetten, die in de
jaren ’80 in vele staten in de VS zijn ingevoerd.83 Dit was een duidelijke steun in
de rug van boards die onder vuur lagen. § 203 DGCL bepaalt dat als iemand 15%
of meer van de aandelen in een vennootschap verwerft (gedefinieerd als een

81. Zie Posch (2008), p. 1120-1121.
82. Zie hierover Forstinger (2002), p. 95-96.
83. De bepaling in Delaware is ingevoerd na de uitspraak van het US Supreme Court inzake CTS

Corporation v. Dymamics Corp. of America 481 US 69 (1987), waarin het oordeelde dat deze
tweede generatie anti-overnamewetten niet strijd waren met de grondwet. Zie hiervoor § 3.3.1.
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interested stockholder), die vennootschap gedurende een periode van drie jaar
geen business combination transacties met die aandeelhouder mag uitvoeren. Dit
verbod verhindert een bieder om na afloop van een bod via een uitstotingsfusie (of
ander soort transactie) de overgeblevenminderheidsaandeelhouders uit te stoten.84

Op dit verbod bestaat een aantal uitzonderingen.85 Ten eerste als de board, voordat
de aandeelhouder interested stockholder is geworden, de transactie waarmee de
aandeelhouder interested stockholder is geworden of de gewenste business
combination transactie heeft goedgekeurd. Een tweede uitzondering heeft betrek-
king op een transactie waarbij de bieder zijn aandelenbelang (van onder de 15%) in
één keer tot boven de 85% brengt. Dit houdt in dat als een bieder een bod uitbrengt
dat door meer dan 85% van de aandeelhouders wordt geaccepteerd, hij wel een
uitstotingsfusie kan uitvoeren. Een derde uitzondering betreft een transactie die is
goedgekeurd door de board van de doelvennootschap alsmede door ten minste
tweederde van de aandeelhouders, de bieder daarbij niet inbegrepen. Deze bepa-
ling geeft de board de bevoegdheid om potentiële overnames tegen te houden door
bij voorbaat te weigeren een dergelijke transactie goed te keuren. In feite is dit
artikel een soort wettelijke poison pill, die slechts kan worden geneutraliseerd door
een bod dat door meer dan 85% van de aandelen wordt geaccepteerd.86

3.4 De normering van bestuurlijk handelen in vijandige
overnamesituaties

3.4.1 De normering voor 1985: de primary purpose toets

A. Taakvervulling algemeen: de zorgvuldigheidsplicht en de
loyaliteitsplicht

De primaire juridische doctrine in het Amerikaanse vennootschapsrecht is dat
de directors bepaalde verplichtingen hebben jegens de vennootschap en haar
aandeelhouders. Deze verplichtingen noemt men fiduciary duties.87 Over het

84. Zie over dergelijke uitstotingsfusies hierna uitgebreid § 6.2.
85. Delaware heeft een opt-out regeling. Op grond van § 203(b) kan het verbod ook worden

omzeild door bij oprichting in de originele certificate of incorporation op te nemen dat § 203
niet van toepassing is. Deze opt-out regeling kan nadien ook nog door aandeelhouders
worden ingevoerd door een wijziging van het certificate of de by-laws. Een dergelijke
wijziging moet worden goedgekeurd door ten minste een meerderheid van de stemmen die
kunnen worden uitgebracht.

86. Zie Lipton (2002), p. 1050.
87. Zie hierover in de Nederlandse rechtsliteratuur zeer uitgebreid Assink (2007a), p. 149-224.

Zie ook Kroeze (2004), p. 188-191, Parijs (2003), p. 231-234 en, meer specifiek in
overnamesituaties, Van Ginneken (2006a), p. 527-528.
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algemeen, worden er twee fiduciary duties onderscheiden, de duty of care en de
duty of loyalty, hierna de zorgvuldigheidsplicht en de loyaliteitsplicht ge-
noemd.88 Het niet naleven van deze plichten kan leiden tot aansprakelijkheid.

1. De zorgvuldigheidsplicht
De zorgvuldigheidsplicht eist dat een director zijn taken vervult met die mate van
zorgvuldigheid die een persoon in dezelfde positie onder gelijke omstandigheden
redelijkerwijs passend zou vinden (‘would reasonably believe appropriate’).89

Dit houdt onder meer in dat hij regelmatig vergaderingen bijwoont, er voor zorgt
dat hij goed is geïnformeerd over de activiteiten en financiële situatie van de
vennootschap. Kortom, directors moeten handelen met een redelijke zorgvuldig-
heid.90 Het is aan rechters om te beoordelen of een director zich heeft gehouden
aan de zorgvuldigheidsplicht. Centraal in deze beoordeling staat de zogenoemde
business judgment rule. Onder de business judgment rule worden handelingen
van een director die goed geïnformeerd en te goeder trouw handelt in principe
beschermd. Er is dan een onweerlegbaar vermoeden dat de director zich heeft
gehouden aan de zorgvuldigheidsplicht. Een klassieke verwoording door het
Delaware Supreme Court is dat de business judgment rule:

‘is a presumption that in making a business decision the directors of a corporation acted on
an informed basis, in good faith and in the honest belief that the action taken was in the best
interests of the company. Absent an abuse of discretion, that judgment will be respected by the
courts. The burden is on the party challenging the decision to establish facts rebutting the
presumption.’ 91

Hieruit blijkt dat de business judgment rule zowel een procedureel als een
inhoudelijk element bevat. Het procedurele element ligt in het feit dat een
rechter er vanuit zal gaan dat de directors goed geïnformeerd en te goeder trouw

88. Er worden in rechtspraak en literatuur wel meer fiduciary duties onderscheiden. Zo noemt
Black er vier (duty of care, duty of loyalty, duty to disclose en special duty of care in
takeovers). Zie Black (2001), p. 3-16. In jurisprudentie en literatuur worden er vaak drie
genoemd, namelijk de duties of care, loyalty en good faith. Zie bijvoorbeeld Cede & Co v.
Technicolor, Inc 634 A.2d 345 (Del. 1993), p. 361, In re Walt Disney Co. Derivative
Litigation, 825 A.2d 275 (Del. Ch. 2003), p. 275 en 289 en Eisenberg (1993). De discussie
over de duty of good faith als zelfstandige verplichting is inmiddels beslist door de uitspraak
van het Delaware Supreme Court in Stone v. Ritter 911 A.2d 362 (Del. 2006), waarin kort
gezegd is bepaald dat er er geen aparte duty of good faith is, maar dat dit in feite onderdeel is
van de duty of loyalty. Zie hierover uitgebreid Assink (2007a), p. 195-216. Er is zeer veel
over deze fiduciary duties te zeggen, ik tracht hier een algemeen beeld te geven. Overigens
gelden deze verplichtingen ook voor officers. Zie Johnson (2005) en Johnson & Millon
(2005).

89. Zie RMBCA § 8.30(b), zie Kroeze (2004), p. 189.
90. Zie ook de American Law Institute Principles of Corporate Law. Zie hierover Kroeze

(1998), p. 264-266.
91. Aronsen v. Lewis, 473 A.2d 805, 812 (Del. 1984)
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hebben gehandeld, met de overtuiging dat zij handelden in het belang van de
vennootschap. Het inhoudelijke element beschermt de beslissingen tegen
aantastbaarheid en voorkomt rechterlijke toetsing van de kwaliteit van de
beslissing. Tenzij een eiser één van de drie vermoedens weerlegt, zal het
besluit worden gerespecteerd en zullen de directors niet aansprakelijk worden
gehouden. De uiterste grens van deze bescherming is dat het besluit moet
kunnen worden toegerekend aan een rationeel ondernemingsdoel.92 In de
praktijk werkt de business judgment rule in feite meer als een doctrine van
rechterlijke onthouding (judicial noninterference) dan als een toetsingsnorm.93

2. De loyaliteitsplicht
De loyaliteitsplicht houdt in dat een director zijn taken te goeder trouw en in het
belang van de vennootschap en haar aandeelhouders vervult. Hij mag zijn eigen
belangen niet boven die van de vennootschap en haar aandeelhouders stellen. Dit
beginsel speelt vooral in tegenstrijdig belang situaties, zoals transacties tussen de
vennootschap en een director, en in situaties waarin een director corporate
opportunities voor zichzelf benut.94 De doctrine van rechterlijke onthouding
(‘judicial noninterference’) die geldt in gevallen waarin wordt getoetst aan de
zorgvuldigheidsplicht, vindt geen toepassing bij de toetsing van de loyaliteits-
plicht. Als het gaat om de toetsing van de loyaliteitsplicht, dienen rechters juist
actief te zijn. De bescherming van de business judgment rule is er immers alleen
als er geen sprake is van tegenstrijdige belangen. De business judgment rule is
gebaseerd op het vermoeden dat directors hun onafhankelijk oordeel zullen
gebruiken. Dat is duidelijk niet van toepassing op situaties waarbij er een
tegenstrijdig belang is tussen het belang van de director en de vennootschap.
Hier kan het oordeel per definitie niet onafhankelijk zijn. Zodra een eiser kan
aantonen dat er bij een besluit op enigerlei wijze sprake is van een tegenstrijdig
belang, is het vermoeden dat de director te goeder trouw handelde weersproken,
en zal het besluit door de rechters inhoudelijk worden beoordeeld. Het is dan
uiteraard niet uitgesloten dat directors, ondanks een tegenstrijdig belang, te goeder
trouw handelen. Dit wordt getoetst met de zogenoemde entire fairness test.95 Als

92. Zie Sinclair Oil Corp. V. Levien, 280 A.2d 717, 720 (Del. 1971). Zie ook Allen, Jacobs &
Strine (2001), p. 1298

93. Zie bijvoorbeeld Bainbridge (2004) en Black (2001), p. 18. Zie over de business judgment
rule in de Nederlandse rechtsliteratuur uitgebreid Assink (2007a), p. 225-246 en 264-328,
Assink (2005), p. 372-378, Assink (2006a), p. 75-77, Van Ginneken (2006a), p. 527-528,
Parijs (2003), p. 231-234. Zie ook het SER-advies (2008).

94. Zie hierover uitgebreid Verdam (1995).
95. Zie hierover ook Eisenberg (1993), p. 450, Timmerman, (2003a), p. 558, Assink (2005),

p. 374-375 en Assink (2007a), p. 248-256 (waar hij nader in gaat op de verhouding tussen de
business judgment rule en de entire fairness test) en p. 328-342.
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er sprake is van een tegenstrijdig belang, zullen directorsmoeten bewijzen dat hun
handelen volledig billijk was ten opzichte van de vennootschap. Net als de
business judgment rule, heeft deze toets zowel een procedureel als een inhoudelijk
element.96 Het procedurele element wordt ook wel fair dealing genoemd en ziet
op de procedure die is gevoerd bij het tot stand komen van het besluit of de
transactie. Het inhoudelijke element, ook wel fair price genoemd, ziet op de
inhoud van het besluit of de transactie. Deze moet fair zijn, onder gelijke
voorwaarden als in vergelijkbare gevallen gebruikelijk zou zijn. Benadrukt
moet echter worden dat het een integrale toets is, waarbij alle relevante aspecten
moeten worden meegewogen.97

B. Cheff v. Matthes: De primary purpose toets

In de VS is de vraag of een board beschermingsmaatregelen mag nemen en
hoever de board daarin mag gaan al geruime tijd geleden in rechtspraak aan de
orde gekomen.98 Een belangrijk uitgangspunt in de VS is dat de board van de
doelvennootschap in vijandige overnamesituaties een potentieel tegenstrijdig
belang heeft. Immers, als de overname slaagt, is de kans groot dat de board
wordt vervangen. Intuïtief zou dan de conclusie moeten zijn dat de loyaliteits-
plicht in het geding is en er dus aan de hand van entire fairness zou moeten
worden getoetst. In de praktijk zou deze toets, waarbij de board moet bewijzen
dat het nemen van beschermingsmaatregelen in alle opzichten volledig billijk
is, betekenen dat beschermingsmaatregelen bijna nooit zouden kunnen worden
genomen. Dit was en is strijdig met de heersende gedachte bij wetgever en
rechterlijke macht in Delaware, dat de board wel de mogelijkheid moet hebben
om te kunnen beschermen. Dus, in plaats van uit te gaan van de loyaliteits-
plicht, besloten rechters te toetsen op naleving van de zorgvuldigheidsplicht.
Beslissingen van directors in vijandige overnamesituaties werden dus in
principe door de business judgment rule beschermd, met een kleine extra
hindernis. De toets die voor 1985 gold was de primary purpose toets. Deze is
door het Delaware Supreme Court geformuleerd in 1964 in de uitspraak Cheff v.
Mathes.99 De toets hield in dat directors moesten aantonen dat er een bepaalde
dreiging was en dat het behoud van hun positie niet het enige motief was voor
het nemen van beschermingsmaatregelen. Als zij daarin slaagden, gold de

96. Zie Eisenberg (1993), p. 450-458.
97. Zie Weinberger v. UOP, Inc. 457 A.2d 701 (Del. 1983). Zie hierover ook Eisenberg (1993),

p. 450-458, Timmerman (2003a), p. 558, Assink (2007, p. 334-342 en Assink (2005),
p. 374-375. Deze uitspraak is gewezen in een uitstotingsfusie, zie hierover ook hierna § 6.24
onder C.

98. Zie voor een overzicht van de oudere rechtspraak Taylor (1998), p. 176-181.
99. Cheff v. Matthes, 199 A.2d 548 (Del. 1964).
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bescherming van de business judgment rule, en bleven de beslissingen in
principe onaangetast. In de praktijk kwam dit erop neer dat men slechts
summier hoefde aan te geven dat men te goeder trouw had gehandeld en de
kwestie zorgvuldig had onderzocht en voorbereid, hetgeen dan ook bijna altijd
slaagde. Deze toets was in feite niet veel strenger dan als werd getoetst aan de
hand van de klassieke business judgment rule.100 Deze insteek van het
Delaware Supreme Court kreeg veel kritiek, voornamelijk omdat deze de
vennootschapsleiding veel ruimte gaf om hun eigen belangen te behartigen
en zich te verschansen. Er ontspon zich eind jaren ’70, begin jaren ’80 in de
literatuur een inmiddels klassieke discussie tussen voor- en tegenstanders van
een actieve rol van de board in vijandige overnamesituaties.101

3.4.2 De discussie in de literatuur voor 1985

A. Lipton

De discussie begint in 1979 met het verschijnen van het artikel Takeover Bids in
the Target’s Boardroom van de beroemde advocaat Martin Lipton.102 Het
artikel is geschreven als reactie op de in die tijd toenemende geluiden dat
directors in vijandige overnamesituaties passief zouden moeten blijven. Lipton
zag (en ziet) hierin een bedreiging voor de fundamentele rol van de board als
leidinggevend orgaan van de vennootschap.103 Hij meent dat niet de aandeel-
houders maar de directors moeten bepalen of een openbaar bod moet worden
geaccepteerd.104 Als de board dat nodig vindt, dan mogen beschermingsmaat-
regelen worden genomen.105 Dit vloeit volgens Lipton voort uit het feit dat het
vennootschapsrecht de board aanwijst als primair verantwoordelijk voor het
besturen van de vennootschap en de board hiervoor ruime bevoegdheden
geeft.106 Bij alle voor de vennootschap majeure transacties zoals een fusie,
liquidatie of verkoop van alle activa, speelt de board een cruciale rol. Op grond
van de vennootschapswetgeving zijn bij deze transacties de medewerking en
goedkeuring van de board nodig. Deze centrale rol moet de board volgens
Lipton ook spelen bij overnamebiedingen. Lipton stelt dat een overnamebod de
vennootschap in feite confronteert met een keuze tussen enerzijds het onmid-
dellijk liquideren of verkopen van de onderneming, waarvoor een substantiële

100. Zie Gilson (1981), p. 829.
101. Zie voor een uitgebreidere weergave van deze discussie Van Ginneken (2008), p. 1071-1078.
102. Lipton (1979). Lipton, medeoprichter van het bekende kantoor Wachtell, Rosen, Lipton &

Katz en eminent adviseur van vele beursgenoteerde vennootschappen, staat ook bekend als
de uitvinder van de poison pill.

103. Lipton (2005), p. 1369.
104. Lipton (1979), p. 115-116, Balotti, Varallo & Czeschin (2005), p. 1402.
105. Lipton (1979), p. 123.
106. Lipton (1979), p. 105-106.
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premie wordt ontvangen, en anderzijds het continueren als zelfstandige onder-
neming in de hoop in de toekomst meer waarde te creëren.107 Met deze keuze
wordt de vennootschapsleiding niet alleen in overnamesituaties geconfronteerd.
De voor- en nadelen van het al dan niet zelfstandig verder gaan wordt als het
goed is regelmatig door de vennootschapsleiding afgewogen. De uitkomst van
deze afweging wordt door het vennootschapsrecht als elk ander besluit be-
handeld, en wordt dus beschermd door de business judgment rule.Met dit in het
achterhoofd stelt Lipton de vraag waarom dit anders zou zijn als de keuze door
een derde partij wordt geïnitieerd. En als er inderdaad een verplichting bestaat
om de onderneming te verkopen zodra er een substantiële premie kan worden
gekregen, waarom zou het vennootschapsrecht de board dan laten wachten op
een overnamebod? De board zou wettelijk kunnen worden verplicht om elk jaar
een investment banker in de arm te nemen die bepaalt wat de onmiddellijke
opbrengst zou kunnen zijn bij een verkoop of liquidatie. Als hieruit blijkt dat er
een substantiële premie in zit, zou de board daadwerkelijk tot verkoop of
liquidatie over moeten gaan. Lipton betoogt dat het niet voor niets is dat het
vennootschapsrecht hiertoe niet verplicht. Als dit de opvatting zou zijn, dan
zouden directors al te zeer worden beperkt in hun beleidsvrijheid en zouden zij
bij het besturen van de vennootschap worden gedwongen een korte termijn
perspectief te hanteren. Een dergelijk korte termijn denken zou niet alleen slecht
zijn voor aandeelhouders, maar ook voor andere belanghebbenden zoals
werknemers, klanten, crediteuren en leveranciers. Er is dus volgens Lipton
juist geen verplichting voor de board om op een overnamebod in te gaan. In
zijn woorden: ‘a company need not have a perpetual ‘for sale’ sign on its front
lawn.’108 De centrale rol van de board, zoals door Lipton bepleit, is ook in het
belang van aandeelhouders. Lipton stelt dat aandeelhouders zelf niet in staat
zijn om goed geïnformeerd over een overnamebod te kunnen beslissen. Alleen
de board kan een inadequaat overnamebod weerstaan. Een vijandig overna-
mebod zal zonder bemoeienis van de board vaak slagen, niet omdat een
meerderheid van de aandeelhouders het een goede overname vindt, maar
door de dynamiek van een overnamebod.109

Kortom, Lipton concludeert dat er goede redenen zijn waarom er geen
verplichting is om in te gaan op een vijandig overnamebod. Ook is er geen
verplichting om, als een overnamebod zich voordoet, passief te blijven of een
veiling te organiseren teneinde de vennootschap te verkopen aan de hoogste
bieder.110 De vennootschap mag een beleid voeren dat erop is gericht onaf-
hankelijk te blijven en mag zelfs preventieve maatregelen nemen om een

107. Lipton (1979), p. 109-112.
108. Lipton (1979), p. 112 en 130.
109. Lipton (1979), p. 114-115. Hier wijst hij onder meer op het gevaar van zogenoemde two-tier

front end loaded biedingen. Zie hierover hierna § 5.2.3.
110. Lipton (1979), p. 112 en 130.
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overname te voorkomen of te ontmoedigen.111 Als een overnamebod wordt
uitgebracht, moet de board de gevolgen van de overname beoordelen voor
werknemers, klanten, leveranciers en de gemeenschap in het algemeen. Zelfs
het nationaal belang mag in acht worden genomen.112 Als de board op goede
gronden tot de conclusie komt dat het bod moet worden afgewezen, mag zij
elke redelijke actie nemen om dit doel te bereiken, aldus Lipton.113 En ten
slotte, de kern van zijn betoog, beslissingen van de board in overnamesituaties
moeten worden behandeld als alle andere belangrijke beslissingen. Dit houdt in
dat deze moeten worden beschermd door de business judgment rule.114

Dit artikel van Lipton markeert het begin van een felle discussie over de juiste
rol van de vennootschapsleiding in vijandige overnamesituaties, die tot de dag
van vandaag voortduurt. Met name uit academische hoek komt er al snel kritiek
op het standpunt van Lipton. De kritiek komt veelal uit de hoek van de law &
economics beweging, waarin een economische benadering van het recht wordt
bepleit. Twee van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze benadering
zijn Easterbrook en Fischel.115

B. Easterbrook & Fischel

In 1981 verschijnt een baanbrekend artikel van Easterbrook & Fischel in de
Harvard Law Review, met als titel The Proper Role of a Target’s Management in
Responding to a Tender offer.116 Easterbrook & Fischel bepleiten hierin precies
het tegenovergestelde van Lipton, te weten een strikte passiviteitsregel voor
boards van doelvennootschappen.117 In hun ogen zijn vijandige overnames het

111. Lipton (1979), p. 130.
112. Lipton (1979), p. 130.
113. Lipton (1979), p. 123.
114. Lipton (1979), p. 131. Lipton verdedigt niet alleen zijn standpunt dat de board de

bevoegdheid moet hebben om een overnamebod te weerstaan, hij geeft ook gedetailleerd
aan wat directors in vijandige overname situaties moeten doen. Hij geeft zelfs een voorbeeld
van hoe de notulen van de boardvergadering er uit zouden kunnen zien. Zie Lipton (1979),
p. 122-130.

115. Nog voordat de eerste van deze artikelen verschenen, geeft Lipton in 1981 in The Business
Lawyer nog een korte update van de stand van zaken. Zie Lipton (1981). Hij beschrijft een
aantal rechterlijke uitspraken en haalt een aantal medestanders aan, die de juistheid van zijn
eerder ingenomen standpunt bevestigen. Tevens bevat het artikel in een voetnoot eerste
voorzichtige reactie op het op dat moment nog ongepubliceerd eerste artikel van Easterbrook
& Fischel getiteld The Proper Role of a Target’s Management in Responding to a Tender Offer.

116. Easterbrook & Fischel (1981a). Easterbrook & Fischel hebben hun standpunten in een serie
artikelen toegelicht. Zie ook hun boek The Economic Structure of Corporate Law,
Easterbrook & Fischel (1991). Ik beperk mij hier met name tot dit eerste artikel. Zie
uitgebreider over hun standpunten Van Ginneken (2008), p. 1074-1078.

117. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1201-1204.
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voornaamste mechanisme waardoor slecht en inefficiënt management wordt
gecorrigeerd. Zij baseren hun betoog op de efficient capital market hypothesis
(ECMH) en de agency costs theorie. Kort gezegd, stelt de ECMH dat alle
beschikbare relevante informatie over een beursvennootschap in de beurskoers
wordt verwerkt. Aangezien de kapitaalmarkten efficiënt werken, weerspiegelt de
beurskoers de werkelijke waarde van de vennootschap. Als de koers van een
aandeel verandert betekent dat niet dat de eerdere koers verkeerd was, maar
slechts dat er nieuwe informatie in de koers is verwerkt. Bij een overnamebod
wordt doorgaans meer voor de aandelen geboden dan de beurskoers. Dit is dan
per definitie een overwaardering van de doelvennootschap en een overnamebod is
dus in principe altijd gunstig voor haar aandeelhouders.118 Echter, als de kapi-
taalmarkten efficiënt zijn en alle beursvennootschappen accuraat door de markt
worden gewaardeerd, dan rijst de vraag waarom bieders bereid zijn om een
premie te betalen. Hiervoor zijn vele redenen te geven, zoals te behalen
synergievoordelen en het kunnen aanboren van nieuwe geografische of product-
markten. Deze redenen zijn plausibel en verklaren zeker het bestaan van vriende-
lijke overnames. Het bestaan van vijandige overnames, die vaak met nog hogere
premies en kosten gepaard gaan, worden volgens Easterbrook& Fischel verklaard
door het bestaan van agency costs en de rol die vijandige overnames spelen in het
beteugelen daarvan.119

Agency costs ontstaan in verhoudingen waar agents verantwoordelijk zijn
voor het bereiken van een bepaald resultaat ten behoeve van principals.120 De
agents zullen de neiging hebben om minder dan optimaal te presteren omdat zij
niet profiteren van het resultaat van hun inspanningen. Daarnaast bestaat de kans
dat zij hun eigen belang vooropstellen in plaats van het belang van de principals.
De kosten die hieruit voortvloeien worden agency costs genoemd. In potentie zit
er bij beursvennootschappen een groot gevaar voor hoge agency costs. In deze
benadering worden aandeelhouders gezien als de principals en het management
als hun agents. Een groot deel van het resultaat komt ten goede aan aandeel-
houders en niet aan het management. Bovendien betogen Easterbrook & Fischel
dat management niet effectief door aandeelhouders kan worden gecontroleerd.
Dit vanwege free rider gedrag en collective action problemen. Voor individuele
aandeelhouders loont het niet de moeite om het management minutieus te
controleren. Het zal niet gemakkelijk zijn en bovendien kost het, als het al lukt,
al snel teveel tijd en geld in verhouding tot het individuele belang. Daar komt bij
dat het resultaat van succesvolle controle ten goede komt aan alle aandeelhouders,
niet alleen aan de aandeelhouder die er de moeite voor heeft genomen. Voor
ontevreden aandeelhouders is het dus veel gemakkelijker en efficiënter om hun
aandelen te verkopen dan om te proberen iets te veranderen. Kortom, passief

118. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1165-1168.
119. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1168-1169.
120. Zie Jensen & Meckling (1976), Fama (1980).
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gedrag wordt beloond en er is volgens Easterbrook & Fischel van aandeelhouders
geen effectieve controle te verwachten. Dit alles leidt tot hoge agency costs.121

Volgens Easterbrook & Fischel vormen vijandige overnames een zeer
belangrijk, zo niet het belangrijkste, mechanisme voor het beteugelen van
deze agency costs.122 Hun betoog is in feite de klassieke verwoording van het
geloof in de effectieve werking van de market for corporate control.123 Slecht
management, met hoge agency costs, leidt tot lagere beurskoersen, waardoor de
desbetreffende vennootschap een overnameprooi wordt. Vennootschappen
worden voortdurend door potentiële bieders in de gaten gehouden. Als er
hoge agency costs zijn betekent dit dat de beurskoers met beter management
hoger zou kunnen zijn. De potentiële waarde van de vennootschap is groter dan
de feitelijke beurswaarde. Als dit verschil groot genoeg is, anders gezegd als de
agency costs hoog genoeg zijn, loont het voor een bieder om de vennootschap
over te nemen en het management te vervangen door beter management dat,
door het verlagen van de agency costs, de potentiële waarde er uit kan halen.
Om succesvol te zijn in zijn overnamepoging, zal de bieder in zijn bod een
premie moeten bieden op de beurskoers. Hij rechtvaardigt deze premie door de
verlaging van de agency costs die hij meent te kunnen bewerkstelligen. De
premies die in vijandige overnames worden betaald vloeien dus rechtstreeks
voort uit de bestaande agency costs. De doelvennootschap is in handen van de
overnemer met nieuw management simpelweg meer waard dan onder het
zittend management. Op deze manier vormen agency costs volgens Easterbrook
& Fischel de bron van vijandige overnames. In concrete gevallen profiteren de
aandeelhouders van de doelvennootschap, zij ontvangen immers een premie
voor hun aandelen. Maar ook in algemene zin profiteren aandeelhouders van dit
mechanisme. De voortdurende dreiging van een overname zorgt ervoor dat
management zijn best doet en vormt een aansporing om de agency costs te
minimaliseren, hetgeen wordt weerspiegeld in hogere beurskoersen.124

Uit het voorgaande betoog vloeit voort dat de board zich in vijandige
overnames passief moet opstellen, en zich moet onthouden van het nemen
van beschermingsmaatregelen.125 Easterbrook & Fischel bepleiten hierbij een
absolute passiviteit, waarbij de vennootschapsleiding zelfs niet op zoek mag

121. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1169-1171.
122. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1173.
123. Deze term is voor het eerst gebruikt door Manne (1965). Zie hierover Carney (1999) en

McChesney (1999). Zie over de market for corporate control ook Jensen & Ruback (1983).
124. Easterbrook & Fischel (1991), p. 173.
125. Easterbrook & Fischel hebben in 1991 hun passiviteitsgedachte enigszins aangepast. Deze

zou niet meer verplicht zijn voor alle vennootschappen, maar zou een default rule moeten
zijn waarvan kan worden afgeweken. Zie Easterbrook & Fischel (1991), p.171-175. Zie
hierover Daines & Hanson (1992), p. 582.
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gaan naar een white knight. De markt moet zijn werk kunnen doen. In
individuele gevallen is dit volgens Easterbrook & Fischel evident. Als bescher-
mingsmaatregelen ervoor zorgen dat het bod niet doorgaat, lopen de aandeel-
houders de geboden premie mis. Maar ook beschermingsmaatregelen met als
enig doel het bewerkstelligen van een hogere premie voor aandeelhouders
vinden in de ogen van Easterbrook & Fischel geen genade. Aandeelhouders als
geheel profiteren hier niet van. Het enkele resultaat is dat de aandeelhouders
van de bieder meer zullen moeten betalen aan de aandeelhouders van de
doelvennootschap. Weliswaar krijgen de aandeelhouders van de doelvennoot-
schap dan een hogere premie, maar die wordt betaald door andere aandeel-
houders. De winst van de aandeelhouders van de doelvennootschap gaat ten
koste van de aandeelhouders van de bieder. Aandeelhouders als geheel gaan er
dus niet op vooruit. Bovendien gaat dit op macro niveau ten koste van de
werking van de market for corporate control, hetgeen schadelijk is voor
aandeelhouders in het algemeen. Als overnames duurder en dus minder aan-
trekkelijk worden, zullen potentiële overnemers minder tijd en geld stoppen in
het bekijken of een overname wenselijk is. Hierdoor vinden minder overnames
plaats en werkt de market for corporate control niet. Kortom, beschermings-
maatregelen zijn uit den boze. Een efficiënte market for corporate control werkt
alleen met een strikte passiviteitsregel.126 Mede vanwege de evidente belangen-
tegenstelling tussen aandeelhouders en management, dienen beschermings-
maatregelen van de board in de ogen van Easterbrook & Fischel in ieder
geval zeker niet te worden beschermd door de business judgment rule.127

Easterbrook & Fischel krijgen begin jaren ’80 bijval van Gilson en Bebchuk, twee
academici die in grote lijnen dezelfde economische benadering voorstaan en op
grond daarvan eveneens board passiviteit bepleiten.128 Gilson en Bebchuk
verschillen enigszins van mening met Easterbrook & Fischel over de mate van
passiviteit. Zij zien een beperkte rol voor de board in het organiseren van een
veiling met concurrerende biedingen teneinde voor aandeelhouders de hoogste
opbrengst te bewerkstellingen. Terwijl Easterbrook & Fischel absolute passiviteit
bepleiten, acht Gilson bijvoorbeeld onder omstandigheden bepaalde handelingen,
zoals het openbaar maken van informatie en het zoeken van een white knight
toegestaan.129 Bebchuk zoekt het meer in het introduceren van wetgeving die

126. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1175-1180. Zie voor een latere samenvatting van hun
argumenten Easterbrook & Fischel (1991), p. 171-175.

127. Zij over hoe zij de passiviteitsregel inpassen in het leerstuk van de business judgment rule
Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1195-1201 en Easterbrook & Fischel (1981b), p. 1745-1747.

128. Zie Gilson (1981) en Bebchuk (1982a). Deze artikelen verschijnen kort na elkaar. Het stuk
van Bebchuk was al geschreven voordat het artikel van Gilson werd gepubliceerd, maar het
stuk van Gilson verschijnt als eerste. Zie Bebchuk (1982a), p. 1030 noot 15.

129. Zie Gilson (1982a), p. 64-65, waar hij zijn voorstel samenvat.
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concurrerende biedingen stimuleert.130 In de kern komt het meningsverschil neer
op een verschillende inschatting van de economische effecten die een strikte
passiviteitsregel of een veilingmodel op het aantal overnamebiedingen zal
hebben, en op de hoogte van de premies die bij die overnames zullen worden
betaald. Uiteindelijk verschillen zij van mening welke regel zal zorgen voor de
meest efficiënt werkende market for corporate control.131 De overeenkomsten
tussen hun standpunten zijn evenwel groter dan de verschillen. Zij nemen allen als
uitgangspunt dat de uitkomst van een overnamebod door aandeelhouders moet
worden bepaald, zonder inmenging van de board.De standpunten van de voor- en
tegenstanders van beschermingsmaatregelen liggen derhalve lijnrecht tegenover
elkaar. Het was begin jaren ’80 al duidelijk dat zij elkaar niet zouden kunnen
overtuigen. Het wachten was op een rechterlijke uitspraak om duidelijkheid te
verschaffen.132

3.4.3 De beslissende rol van het Delaware Supreme Court in 1985

In 1985 kreeg het Delaware Supreme Court de kans zich in de hiervoor
beschreven discussie te mengen. In dat jaar deed het Delaware Supreme Court
vier belangrijke uitspraken die samen nu nog steeds de basis vormen van het
juridisch raamwerk voor de beoordeling van bestuurlijk handelen in overna-
megevechten in de VS.

130. Bebchuk (1982a), p.1051-1054.
131. In een symposium op Stanford University eind 1982 wordt dit verschil van mening

uitgediept, hetgeen resulteert in een drietal nadere artikelen in de Stanford Law Review.
Easterbrook & Fischel reageren op de hiervoor beschreven artikelen van Gilson en Bebchuk,
die daar weer op reageren. Zie Easterbrook & Fischel (1982b), Gilson (1982a) en Bebchuk
(1982b). Deze meningsverschillen moeten niet worden overdreven. Gilson benadrukt dat de
academici niet zover uit elkaar liggen. Al hun standpunten zijn in ieder geval beter dan het
standpunt van Lipton c.s. en de heersende jurisprudentie. Gilson (1982a), p. 52 en p. 66.
Bebchuk vindt dat hij en Easterbrook en Fischel wel degelijk ver uit elkaar liggen. Zie
Bebchuk (1982b), p. 24-25.

132. Voormalig rechter van het Delaware Supreme Court Moore, de enige nog levende rechter die
de Unocal-uitspraak heeft gewezen, heeft een zeer interessant artikel geschreven over
diverse achtergronden bij de Unocal uitspraak, waaruit blijkt dat men zeer bewust was van
het feit dat zij deze zich in deze discussie moesten gaan mengen. Zie Moore (2006), p. 870-
872 en 881. Overigens is de discussie ook na de uitspraken van het Delaware Supreme Court
in de literatuur (uiteraard) gewoon doorgegaan. Het verschil in opvatting over de rol van de
board vormt tot op de dag van vandaag nog steeds de bron van vele artikelen. Zie ook het
symposium Takeover Bids in the Boardroom: 25 Years Later, gehouden ter gelegenheid van
het feit dat het artikel van Lipton 25 jaar daarvoor werd gepubliceerd. Zie de bijdragen van
verschillende auteurs in 60 The Business Lawyer 1369 (2005).
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A. Smith v. Van Gorkom

De eerste van deze vier uitspraken uit 1985 is Smith v. Van Gorkom.133 Deze
uitspraak geniet grote bekendheid vanwege de opmerkelijke uitkomst. Het
betrof een vriendelijke overname van Trans Union, in de vorm van een fusie die
ter goedkeuring aan aandeelhouders werd voorgelegd. De directors van Trans
Union werden aansprakelijk gehouden voor handelen in strijd met de zorgvul-
digheidsplicht (duty of care) en hebben daarvoor ook daadwerkelijk een
schadevergoeding moeten betalen. Het Delaware Supreme Court verweet hen
grove nalatigheid (gross negligence) bij de beoordeling van het fusievoorstel.
Deze uitkomst zorgde in de bestuurskamers in de VS voor veel ophef en de
uitspraak heeft forse kritiek gekregen.134 Een gevolg van de uitspraak is in
ieder geval dat sindsdien een grote nadruk wordt gelegd op procedurele
zorgvuldigheid om aansprakelijkheid te voorkomen. Bovendien werden in
reactie op deze uitspraak vrijwaringsbepalingen in het vennootschapsrecht
van Delaware opgenomen.135 Nog afgezien van deze consequenties is het
belang van deze uitspraak gelegen in het feit dat het Delaware Supreme Court
ook een eerste aanzet gaf voor de afwijzing van de board passiviteit in
vijandige overname situaties. Bovendien werd uitdrukkelijk de ECMH afge-
wezen en werd bepaald dat directors zelfs verplicht zijn beslissingen in
overname situaties goed geïnformeerd te nemen op basis van de intrinsieke
waarde van de vennootschap, dus niet slechts op basis van de waarde conform
de beurskoers.136

De achtergrond van deze kwestie was dat Trans Union, een beursgenoteerd
conglomeraat, dat zich vooral bezig hield met het leasen van treinstellen, een
groot aantal investment tax credits had opgebouwd. Trans Union kon deze tax
credits zelf niet gebruiken vanwege het feit dat zij zoveel extra afschrijvingen
mocht verrichten, dat geen belastbaar inkomen overbleef. De credits waren niet
overdraagbaar en hadden een beperkte levensduur. Door deze problematiek was
Trans Union op de beurs ondergewaardeerd. De enige oplossing voor Trans
Union was een fusie met of overname door een derde partij met voldoende
belastbaar inkomen, waardoor de waarde van de credits toch op enigerlei wijze
zou kunnen worden gerealiseerd. Centrale figuur in deze zaak was Van
Gorkom, voorzitter van de board en CEO van Trans Union en tevens houder
van een groot aantal aandelen. Ten tijde van deze kwestie was hij 64 jaar en een

133. Smith v. Van Gorkom, 448 A.2d 858 (Del. 1985).
134. Deze uitspraak heeft voor een onwaarschijnlijke stroom literatuur gezorgd. Ik noem er

enkele: Fischel (1985), Hamermesh (2000), Stout (2002a), McChesney (2002), Allen,
Jacobs & Strine (2002), Hamermesh (2002), Butler (2002), Honabach (2002) en Sharfman
(2006).

135. Zie hierover Assink & Olden (2005).
136. Smith v. Van Gorkom, 448 A.2d 858 (Del. 1985), p. 875-876.
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jaar verwijderd van zijn verplichte pensionering als CEO. Van Gorkom was al
enige jaren bezig met het zoeken naar een oplossing. Deze werd gevonden
in een constructie waarbij een derde partij Trans Union zou overnemen
door middel van een met zeer veel vreemd vermogen gefinancierde overname
(highly leveraged buy-out). De overnemende partij zou van de tax credits
gebruik kunnen maken, hetgeen in de hoogte van de overnamesom zou worden
gereflecteerd. Op 13 september 1980 benaderde Van Gorkom een kennis,
Pritzker, een bekende corporate raider, met de vraag of hij belangstelling
had bij deze constructie als overnemer op te treden. Als prijsindicatie gaf Van
Gorkom $55 per aandeel. Volgens berekeningen van Van Gorkom zou met een
dergelijke prijs de transactie te financieren zijn. Bovendien betekende $55 per
aandeel een substantiële premie boven de (gemiddelde) beurskoers van de
aandelen Trans Union (de dag voor aankondiging van de fusie was de beurs-
koers $37¼; de hoogste en laagste beurskoers van dat jaar, tot aan de
aankondiging, was $29½ respectievelijk $38 ¼). Binnen een paar dagen, op
18 september 1980, stemde Pritzker toe met de kernelementen van de transactie.
Trans Union zou in een zogenoemde cash-out merger worden gefuseerd met
een door Pritzker aangewezen dochtervennootschap. De aandeelhouders van
Trans Union zouden $55 per aandeel ontvangen. Pritzker stelde twee voor-
waarden. Ten eerste wilde hij een lock-up optie om van Trans Union alvast een
miljoen aandelen treasury stock te kunnen kopen voor een prijs van $38 ($0.75
boven de toen geldende beurskoers). Ten tweede wilde hij niet fungeren als
lokkertje voor andere bieders. De board van Trans Union moest op heel korte
termijn, binnen drie dagen, met de fusie instemmen. Op 19 september 1980
werd de board opgeroepen voor een vergadering op de dag daarna. Doel van de
vergadering was te besluiten over het door Pritzker gedane fusievoorstel, maar
dit werd bij de oproeping niet vermeld. Op de vergadering van 20 september
1980 keurde de board, die bestond uit een meerderheid van onafhankelijke
directors met een goede staat van dienst, de fusie goed in een vergadering die
twee uur duurde. De besluitvorming werd voornamelijk gebaseerd op een
presentatie van Van Gorkom van 20 minuten. De tekst van de fusieovereen-
komst, die buiten medeweten van de juridische afdeling van Trans Union om
door advocaten werd opgesteld, was niet op tijd beschikbaar en werd dus
tijdens de vergadering niet bekeken of bestudeerd. De vaste investment bankers
van Trans Union waren niet aanwezig. Wel aanwezig was een advocaat, die de
board voorhield dat de kans bestond dat zij in rechte zouden worden aange-
sproken als zij het bod niet zouden accepteren. Het bod werd geaccepteerd en
dezelfde avond tekende Van Gorkom de fusieovereenkomst. Binnen een week
nadat Van Gorkom Pritzker voor het eerst had benaderd, was de deal rond. Op
22 september 1980 gaf Trans Union een persbericht uit met de mededeling dat
de fusieovereenkomst was getekend. Er brak grote onvrede uit onder het hoger
management van Trans Union. Mede hierdoor deed Pritzker nog een concessie.
Trans Union mocht een investment bank inhuren en gedurende 90 dagen op
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zoek gaan naar overige bieders. Als voor 1 februari 1981 geen betere biedingen
waren ontvangen, zou de transactie met Pritzker aan de aandeelhoudersvergade-
ring worden voorgelegd. De zoektocht van de investment bank leverde
uiteindelijk geen concrete alternatieven op.137 Op 10 februari 1981 werd
de fusie op de aandeelhoudersvergadering met ruim 90% van de stemmen
goedgekeurd. Een aantal aandeelhouders maakte vervolgens een procedure
aanhangig, waarin zij de handelwijze van de board ter discussie stelde.

Het Delaware Supreme Court oordeelde dat de directors grove nalatigheid
(gross negligence) ten toon hadden gespreid door een fusie goed te keuren, en
daarmee in te stemmen met de verkoop van de onderneming, in een vergadering
waar zij onvoorbereid naar toe waren gegaan, die maar twee uur had geduurd,
en zonder enige vorm van schriftelijk advies of documentatie over de waarde-
ring van het bod en over de precieze inhoud van de transactie zelf. Het feit dat
de board onder grote tijdsdruk stond en grotendeels bestond uit gerenommeerde
en onafhankelijke directors mocht niet baten. Ook het feit dat de overeen-
gekomen prijs voor aandeelhouders een flinke premie boven de beurskoers
opleverde, het feit dat er geen concurrerende biedingen waren uitgebracht en
het feit dat de aandeelhouders de transactie op een aandeelhoudersvergadering
met een ruime meerderheid hadden goedgekeurd, deed hieraan niet af.
De directors werden dus aansprakelijk gehouden voor de geleden schade en
de zaak werd terugverwezen naar het Chancery Court om de hoogte van de
schadevergoeding te bepalen. De werkelijke waarde van de aandelen moest
worden beoordeeld op basis van de intrinsieke waarde van Trans Union, niet op
basis van de beurskoers. Het verschil tussen die waarde en de geboden $55 per
aandeel moest door directors worden vergoed. Uiteindelijk stemde het
Chancery Court in met een schikking waarbij directors $23,5 miljoen aan
aandeelhouders moesten betalen.138

Deze uitkomst zorgde in de bestuurskamers van de VS voor veel ophef en de
uitspraak heeft forse kritiek gekregen. Ook uit academische hoek. Fischel
noemde de uitspraak zelfs “one of the worst decisions in the history of
corporate law.”139 De rechter had zich niet mogen bemoeien met een derge-
lijke transactie, die voor aandeelhouders een premie opleverde en ook door
aandeelhouders zelf uitdrukkelijk werd gesteund. Wat hier ook van zij, een

137. Twee partijen waren geïnteresseerd, de bekende investeerders Kohlburg, Kravis, Roberts &
Co. in samenwerking met een aantal senior managers van Trans Union alsmede General
Electric Credit Corp. De eerste vielen snel af; General Electric gaf aan bereid te zijn $60 per
aandeel te bieden, maar eiste daarvoor meer tijd. Dit werd door Pritzker geweigerd en
General Electric haakte af.

138. Van dit bedrag werd $10 miljoen betaald door Pritzker en de rest door de directors zelf
(of hun verzekering).

139. Fischel (1985), p. 1455.
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gevolg van de uitspraak is in ieder geval geweest dat sindsdien een grote nadruk
wordt gelegd op procedurele zorgvuldigheid om aansprakelijkheid te voor-
komen. Zo kregen fairness opinions over de hoogte van biedingen een
belangrijke rol. Bovendien werden in reactie op deze uitspraak in 1986
vrijwaringsbepalingen in het vennootschapsrecht van Delaware opgenomen.140

De uitspraak is ook om andere, in de literatuur minder belichte, redenen
interessant. Ten eerste bepaalde het Delaware Supreme Court uitdrukkelijk
dat bij de waardering van de onderneming niet alleen op de beurskoers mag
worden gevaren. Het was algemeen bekend – zeker bij de directors – dat Trans
Union op de beurs was ondergewaardeerd; de beurswaarde reflecteerde niet
de werkelijke waarde. Bij het beoordelen van het bod moest de waarde van de
onderneming volgens de rechter dus worden bepaald aan de hand van de
intrinsieke waarde. Hiermee wezen de rechters de ECMH, dat ten grondslag ligt
aan de passiviteitsgedachte, af.141 Ten tweede gaf het Delaware Supreme Court
alvast een indicatie over wat het vond van een passieve rol van de vennoot-
schapsleiding in overnamesituaties. De board van Trans Union besloot uit-
eindelijk de fusieovereenkomst neutraal aan aandeelhouders voor te leggen. De
aandeelhouders moesten zelf maar beslissen of het een goed voorstel was of
niet. Het Delaware Supreme Court, ongetwijfeld goed op de hoogte van het
in de literatuur woedende debat, greep deze kans aan om door te laten
schemeren dat een dergelijke passieve rol niet binnen het vennootschapsrecht
van Delaware paste. Men had twee keuzes: ofwel het voorstel voorleggen aan
aandeelhouders met een positief advies, ofwel helemaal niet voorleggen. De
board kan niet een neutrale positie innemen en het geheel aan aandeelhouders
overlaten om te beslissen of zij de fusie wel of niet willen aanvaarden.142 Het
betrof hier weliswaar geen vijandige overnamesituatie, maar hiermee gaven de
rechters wel al aan dat de board in overnamesituaties een actieve rol moet
spelen. Deze opvatting klinkt sindsdien in overname jurisprudentie consequent
door. Zo bezien, was de uitspraak in Smith v. Van Gorkom een duidelijke eerste
aanzet voor de afwijzing van de board passiviteit in vijandige overnamesitua-
ties en een inleiding voor de uitspraak die het Delaware Supreme Court enige
maanden later zou doen in Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co.143 In die zaak,
tot op de dag van vandaag in de VS de belangrijkste uitspraak op dit gebied,
wees het Delaware Supreme Court de passiviteitsgedachte onomwonden af.

140. Zie over vrijwaring hierna § 8.2.2 en de daar aangehaalde literatuur. In dit verband wijs ik er
nog op dat deze vrijwaringsbepalingen niet gelden voor officers die geen director zijn. Zie
Honabach (2002).

141. Smith v. Van Gorkom, 448 A.2d 858 (Del. 1985), p. 875-876. Zie ook Bainbridge (2004),
p. 296 en Lipton (2002), p. 1045.

142. Smith v. Van Gorkom, 448 A.2d 858 (Del. 1985), p. 888.
143. Zie Hamermesh (2002), p. 596-597.
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B. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co.

Het overnamegevecht rondom oliemaatschappij Unocal bood het Delaware
Supreme Court uitdrukkelijk de mogelijkheid om aan te geven wat in vijandige
overnamesituaties de juiste norm voor bestuurlijk handelen was.144 In deze
kwestie had de notoire corporate raider T. Boone Pickens, Jr. via het door hem
gecontroleerde Mesa Petroleum een bod uitgebracht op ongeveer 37% van de
aandelen in het oliebedrijf Unocal voor een prijs van $54 per aandeel. Mesa
hield al 13% van de aandelen in Unocal, en met het bod beoogde Mesa 50%
van de aandelen en daarmee beslissende controle over de vennootschap te
verwerven. Het bod was een zogenoemde two-tier front-end loaded cash tender
offer. Hierbij zouden de aandeelhouders in het eerste deel van de transactie (de
front-end, het bod voor 37% van de aandelen), in contanten worden betaald.
Mesa kondigde al aan dat het tweede deel van de transactie (de back-end) zou
bestaan uit een freeze-out merger (goed te keuren door een meerderheid van de
aandeelhouders, welke meerderheid Mesa dan zelf zou kunnen bewerkstelli-
gen), waarbij de resterende aandeelhouders zouden worden uitgestoten tegen
betaling van $54 per aandeel maar dan in de vorm van zeer risicovolle
obligaties met een zeer achtergestelde positie (junk bonds). In een vergadering
over het bod van Mesa, die 9,5 uur duurde, liet de board van Unocal zich
uitgebreid adviseren door bankiers en juristen. De bankiers gaven aan dat het
bod van Mesa te laag was (de waarde van Unocal zou bij liquidatie meer dan
$60 per aandeel bedragen). Bovendien oordeelde men dat de in de back-end
aangeboden junk bonds veel minder waard waren dan de door Mesa betoogde
$54. Uiteindelijk besloot de board (bestaande uit 6 inside directors en 8
onafhankelijke outside directors, die een en ander ook nog buiten aanwezigheid
van de inside directors met de externe adviseurs doornamen) unaniem dat het
bod van Mesa volledig inadequaat (grossly inadequate) was. Kort daarna
besloot men over te gaan tot het nemen van een beschermingsmaatregel.
Men besloot een bod te doen op de eigen aandelen (een self-tender) waarbij
de geboden vergoeding zou bestaan uit obligaties met een waarde van $72 per
aandeel. Unocal zou hiervoor ruim $6 miljard aan additionele schulden op zich
nemen, hetgeen volgens de adviseurs enigszins ten koste zou gaan van de
exploratieactiviteiten naar nieuwe olievelden, maar de vennootschap zou nog
steeds een “viable entity” zijn.

De crux lag in het feit dat Mesa van het bod van Unocal werd uitgesloten.
Het bod werd voorts uitgebracht onder de listige voorwaarde dat het bod van
Mesa slaagde. Als Mesa dus inderdaad de gewenste additionele 37% van de

144. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985). Zie voor een vergelijkbare
beschrijving van deze zaak en een vergelijking met de Nederlandse normering Van
Ginneken (2006a).
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aandelen voor $54 per aandeel in contanten zou bemachtigen, dan zou Unocal
de overige 49% van de aandelen kopen voor $72 per aandeel in obligaties.

Deze actie had een tweeledig doel. Ten eerste moest de maatregel Mesa
uiteraard afschrikken. Ten tweede, voor het geval dat niet lukte, bood deze
maatregel de overblijvende minderheidsaandeelhouders (van wie aandelen niet
in het eerste deel van de transactie door Mesa zouden worden gekocht) in ieder
geval nog een eerlijke prijs voor hun aandelen.

De rechtmatigheid van het handelen van de board van Unocal werd uiteindelijk
aan het Delaware Supreme Court voorgelegd. Het Delaware Supreme Court
stelde eerst vast dat bij een overnamebod de board de plicht heeft om te bezien
of het bod in het belang is van de vennootschap en haar aandeelhouders. De
verplichtingen verschillen wat dat betreft in overnamesituaties niet wezenlijk
van overige situaties en het handelen moet dan ook in principe op dezelfde
wijze worden beoordeeld. Hierbij werd een passieve rol uitdrukkelijk
afgewezen:

‘… in the broad context of corporate governance, including issues of fundamental corporate
change, a board of directors is not a passive instrumentality.’145

Deze afwijzing van de passiviteitsgedachte werd verderop in de uitspraak in een
voetnoot, met verwijzing naar het artikel van Easterbrook & Fischel, nog eens
uitdrukkelijk bevestigd:

‘It has been suggested that a board’s response to a takeover threat should be a passive one.
Easterbrook & Fischel, supra, 36 Bus. Law. At 1750. However, that clearly is not the law of
Delaware, and as proponents of this rule of passivity readily concede, it has not been adopted
either by courts or state legislatures. Easterbrook & Fischel, supra, 94 Harv.L.Rev. at
1194.’146

Het is hiermee duidelijk dat het Delaware Supreme Court van de board een
actieve rol in het overnameproces verwacht en het nemen van beschermings-
maatregelen toegestaan acht. De rechters onderkennen evenwel dat overname-
biedingen directors in een bijzondere positie plaatsen. Zij kunnen een eigen
belang hebben bij de uitkomst. Bij het slagen van het bod is de kans groot dat
de overnemer zijn eigen kandidaten tot de board zal benoemen. Ongeclausu-
leerde bescherming door de business judgment rule acht men dan ook niet
gewenst. Het Delaware Supreme Court formuleert daarom voor deze situaties
een specifieke toetsingsnorm. De geformuleerde toets ligt in feite tussen de
toetsingsnorm voor de zorgvuldigheidsplicht en de loyaliteitsplicht in en staat

145. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), p. 954.
146. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), p. 955, voetnoot 10.
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ook wel bekend als de modified business judgment rule.147 De toets houdt in
dat de board, vanwege het gevaar van tegenstrijdig belang, niet automatisch de
bescherming van de business judgment rule krijgt. In de woorden van het
Delaware Supreme Court:

“Because of the omnipresent specter that a board may be acting primarily in its own interests,
rather than those of the corporation and its shareholders, there is an enhanced duty which
calls for judicial examination at the threshold before the protections of the business judgment
rule may be conferred.”148

Het Delaware Supreme Court vervolgt door te bepalen dat de board eerst een
tweedelige bewijslast moet dragen. Pas als men hierin slaagt, worden de
besluiten beschermd door de business judgment rule. Als de board niet slaagt
in de bewijsopdracht, is de business judgment rule niet van toepassing en valt
men terug op de entire fairness test; de directors zullen moeten bewijzen dat
hun handelingen volledig billijk zijn. De bewijslast die directors moeten dragen
bestaat uit twee afzonderlijke onderdelen. Ten eerste moet worden aangetoond
dat de board redelijke gronden heeft dat er een bedreiging bestaat voor het
beleid en de effectiviteit van de vennootschap (corporate policy and effective-
ness). Dit is de redelijkheidstoets. De tweede toets is de proportionaliteitstoets.
Hieraan wordt voldaan door aan te tonen dat de beschermingsmaatregel van de
board redelijk was in verhouding tot de op handen zijnde bedreiging. Inzake de
proportionaliteit stelde het Delaware Supreme Court in Unocal dat het de board
vrij staat een onwelgevallige overname of voorstel te weren, maar dat men geen
blanco cheque heeft om met behulp van draconische maatregelen elke bedrei-
ging af te weren.149 Dit is ingevuld door de uitspraak in de zaak Unitrin, Inc. v.
American General Corp.150 Hierin werd gesteld dat beschermingsmaatregelen
die ofwel uitsluitend (preclusive) ofwel dwingend (coercive) zijn als draconisch
worden beschouwd.151 Als beschermingsmaatregelen niet uitsluitend of
dwingend zijn, moet het onderzoek van de rechter zich er op richten of het
handelen valt binnen a range of reasonableness.152 Als het daar binnen valt, is
de business judgment rule van toepassing. Dan worden de beslissingen van
de board dus in principe niet inhoudelijk getoetst en worden de maatregelen

147. Deze toets wordt ook wel de enhanced scrutiny test of enhanced business judgment rule
genoemd. Zie Assink (2007a), p. 258.

148. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), p. 954.
149. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), p. 955, Unitrin, Inc. v

American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1383
150. Unitrin, Inc. v American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995).
151. Unitrin, Inc, v. American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1387.
152. Paramount Communications, Inc. v. QVC Network, Inc. 637 A.2d 34, 45-46 (Del. 1994) en

Unitrin, Inc, v. American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1388.
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in stand gelaten (zie voor de invulling van de Unocal-norm hierna § 3.4.4
onder A).153

Met de Unocal-norm heeft de Delaware Supreme Court voor de beoordeling
van het gebruik van beschermingsmaatregelen, waarschijnlijk mede door de forse
kritiek uit de literatuur, duidelijk een strengere rechterlijke toetsing willen
aanbrengen dan de tot dan toe bestaande primary purpose toets. In het concrete
geval van de self-tender van Unocal oordeelde het Delaware Supreme Court dat
de board had aangetoond dat zij in redelijkheid tot de conclusie kon komen dat er
een bedreiging was voor het beleid en de effectiviteit van de vennootschap. Ook
uit latere uitspraken blijkt dat het niet heel moeilijk is om aan de bewijslast van
deze redelijkheidstoets te voldoen. Aan de bewijsopdracht wordt al voldaan als
wordt bewezen dat men te goede trouw heeft gehandeld en een redelijke mate van
onderzoek heeft gepleegd. Het feit dat de Unocal-board bestond uit een meer-
derheid van onafhankelijke outside directors was een belangrijke factor. Ook de
proportionaliteit van de maatregel werd in dit geval bewezen geacht. Het doel van
de beschermingsmaatregel, met name van het selectieve gedeelte daarvan
(de uitsluiting van Mesa), was ofwel om het – inadequate – bod van Mesa geheel
te verslaan, ofwel, als het toch zou slagen, om de resterende 49% van de
aandeelhouders een fatsoenlijke prijs te bieden en zo te voorkomen dat zij
genoegen moesten nemen met junk bonds die veel minder waard waren dan de
waarde van de aandelen. Om deze doelen te bewerkstelligen moest Mesa wel van
het bod worden uitgesloten.154 Het betoog van Mesa dat een dergelijke dis-
criminerende beschermingsmaatregel niet is toegestaan werd niet gevolgd. Het
Delaware Supreme Court liet de genomen beschermingsmaatregelen in stand.

C. Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc.

De Unocal-toets is sinds 1985 door vele uitspraken gevolgd, maar is in feite nog
steeds de basis voor rechterlijke toetsing in vijandige overnamesituaties. Een
belangrijke aanvulling kwam eveneens in 1985, uit de beslissing van het
Delaware Supreme Court in de zaak Revlon, Inc. v. Mac Andrews & Forbes
Holding, Inc.155 In deze zaak verweerde de board van Revlon zich met behulp

153. Unitrin, Inc, v. American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1388 en Paramount
Communications, Inc. v. QVC Network, Inc. 637 A.2d 34 (Del. 1994), p. 45-46.

154. Als Mesa haar eigen aandelen in Unocal zou mogen aanbieden, dan zou ten eerste Unocal
feitelijk de pogingen van Mesa om Unocal voor $54 per aandeel over te nemen aan het
subsidiëren zijn. Ten tweede hoorde Mesa per definitie niet in de categorie aandeelhouders
die Unocal wilde beschermen. De aandeelhouders moesten immers beschermd worden tegen
het bod van Mesa; Mesa zou, zonder de uitsluiting, worden beschermd tegen haar eigen bod.
Zie Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), p. 956.

155. Revlon, Inc. v. Mac Andrews & Forbes Holding, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986). De uitspraak
is in 1985 gewezen, maar in 1986 gepubliceerd. Zie hierover Timmerman & Winter (1989),
p. 57-62.
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van verschillende beschermingsmaatregelen tegen een vijandig bod van Pantry
Pride. Uiteindelijk wendde men zich tot een white knight waarmee men
overeenstemming bereikte over een vriendelijk bod. Ter bescherming van
deze overeenkomst werd de verkozen overnemer onder meer een lock-up optie
gegeven die hem, in geval de overname niet zou slagen, het recht gaf om de
twee aantrekkelijkste divisies van Revlon over te nemen voor een prijs die
duidelijk onder de marktwaarde lag. Hiermee werden concurrerende bieders
afgeschrokken.

Het Delaware Supreme Court liet, gebruik makend van de Unocal-toets, de
eerdere beschermingsmaatregelen in stand. De lock-up vond echter geen
genade. Het Delaware Supreme Court bepaalde dat indien een vennootschap
aangeeft niet meer zelfstandig verder te willen, de ruimte voor de board om
beschermingsmaatregelen te nemen ernstig wordt beperkt. De enige taak van de
board is in die gevallen voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijke prijs in
de wacht slepen:

‘The Revlon board’s authorization permitting management to negotiate a merger or buyout
with a third party was a recognition that the company was for sale. The duty of the board has
changed from the preservation of Revlon as a corporate entity to the maximization of the
company’s value at a sale for the stockholders’ benefit.’156

Zodra men heeft besloten tot verkoop van de onderneming, verandert de rol van
de board en valt het handelen niet meer onder de Unocal-toets. Er is dan
immers geen bedreiging van het beleid of de effectiviteit van de vennootschap
en ook aandeelhouders behoeven niet meer te worden beschermd tegen een
inadequaat bod. In de beeldende woorden van het Delaware Supreme Court:

‘The whole question of defensive measures became moot. The directors’ role changed from
defenders of the corporate bastion to auctioneers charged with getting the best price for the
stockholders at a sale of the company.’157

In dergelijke gevallen zal de rechter kritisch onderzoeken of de board zich wel
voldoende heeft gericht op het krijgen van de beste prijs voor aandeelhouders.
Hierbij wordt de board niet meer beschermd door de business judgment rule en
zijn de mogelijkheden van de board om beschermingsmaatregelen te nemen
beperkt. Omdat de lock-up in de praktijk een einde maakte aan de veiling en
slechts een minimale verbetering in het finale bod opleverde, achtte het Delaware
Supreme Court de lock-up in strijd met de geformuleerde Revlon-norm.158

156. Revlon, Inc. v. Mac Andrews & Forbes Holding, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986), p. 182.
157. Revlon, Inc. v. Mac Andrews & Forbes Holding, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986), p. 182.
158. Revlon, Inc. v. Mac Andrews & Forbes Holding, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986), p. 183-184.
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Een belangrijke vraag bij het analyseren van de Revlon uitspraak is de vraag
wanneer de Revlon-norm van toepassing wordt. Met andere woorden, wanneer
beginnen de ‘Revlon-duties’; wanneer bevinden directors zich in ‘Revlon-land’.
Er wordt wel gesteld dat Revlon niet meer is dan een uitwerking van Unocal.159

De Revlon-doctrine is in een aantal latere uitspraken ingevuld, maar de
jurisprudentiële lijn blinkt niet uit in duidelijkheid en is moeilijk te door-
gronden. Inmiddels is min of meer duidelijk dat de Revlon-norm van toepassing
is in drie situaties: wanneer de board een biedingsproces in gang zet om de
vennootschap te verkopen, wanneer opsplitsing van de vennootschap onver-
mijdelijk is of wanneer de vennootschap een transactie aangaat waarbij er
sprake is van een change of control.160 Zie over de invulling van de Revlon-
norm hierna § 3.4.4. De Revlon-norm is in ieder geval maar in beperkte
gevallen van toepassing. Buiten die gevallen blijft de board bevoegd bescher-
mingsmaatregelen te nemen, mits in lijn met de Unocal-norm. De Revlon-
uitspraak en vooral de beperkte invulling daarvan bevestigt daarmee het
uitgangspunt dat de board in de VS in principe geen passieve rol speelt in
vijandige overnamesituaties.

D. Moran v. Household International, Inc.

Ten slotte ga ik in op de vierde uitspraak uit 1985, waarin de belangrijke rol van
de board definitief werd bevestigd. In de zaak Moran v. Household Interna-
tional Inc werd de poison pill, zoals gezien een zeer agressieve beschermings-
maatregel, uitdrukkelijk toelaatbaar geacht.161 Op de werking van de poison
pill ben ik in § 3.3.2 ingegaan. De poison pill werd in 1983 uitgevonden. Het is
niet verwonderlijk dat de rechtsgeldigheid van de poison pill al relatief snel aan
de rechter werd voorgelegd. In het overnamegevecht rondom Household,
wendden twee aandeelhouders zich tot de rechter met het betoog dat de poison
pill een onrechtmatige constructie was. Zij stelden dat de board niet bevoegd
was om een dergelijk plan in te voeren en dat de directors daarmee in strijd
handelden met hun fiduciary duties. De uitspraak van het Delaware Supreme

159. Bainbridge (2006c), p. 804.
160. Zie Bainbridge (2006c), p. 802, alwaar hij citeert uit Arnold v. Soc’y for Sav. Bancorp, Incl.

650 A. 2d 1270 (Del. 1994), p. 1289-1290. Zie Omnicare, Inc. v. NCS Healthcare, Inc. 818
A.2d 914 (Del. 2003), p. 928 (citerend Paramount Communications Inc. v. QVC Network
Inc., 637 A.2d (Del 1993), p. 47 en Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc.,
506 A.2d 173 (Del. 1986), p. 182).

161. Moran v. Household International, Inc., 500 A.2d 1346 (Del. 1985). Zie over deze uitspraak en
de werking van de poison pill in de Verenigde Staten o.a. Van Ginneken (2005), p. 121-141,
Posch (2008), 1108-1110, Bainbridge (2003b), p.11-16, Velasco (2002), p. 390-393 en de daar
aangehaalde literatuur.
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Court die volgde is in dit verband nog steeds één van de belangrijkste
uitspraken op dit terrein. Eerst de beoordeling van de bevoegdheid van de
board. De poison pill zoals door Household geïmplementeerd was min of meer
de klassieke flip over variant. Deze variant staat bekend als de eerste generatie
poison pills.162 De board van Household had het plan vastgesteld op grond van
§ 157 DGCL. Dit artikel bepaalt kort gezegd dat een vennootschap rechten mag
creëren en uitgeven die het recht geven enig soort aandelen in de vennootschap
te nemen.163 Een van de argumenten van de eisers was dat het plan niet op
grond van dit artikel kon worden vastgesteld omdat de bevoegdheid die door dit
artikel werd gecreëerd slechts kon worden gebruikt om te voorzien in de
financieringsbehoefte van de vennootschap. Het gerecht stelde dat niets in de
wetgevingsgeschiedenis kon worden gevonden waaruit bleek dat deze bevoegd-
heid niet ook voor beschermingsdoeleinden kon worden gebruikt.164 Een
volgend argument tegen het plan was dat de rechten zogenoemde sham
securities waren, omdat het niet de bedoeling was dat ze ooit zouden worden
uitgeoefend. De uitgegeven rechten waren alleen uitgegeven ter bescherming
van de vennootschap en vertegenwoordigden geen economische waarde. Ook
dit argument werd door het Delaware Supreme Court verworpen. Zodra de
eerste triggering event zich voordeed, zou er voor deze rechten waarschijnlijk
een secundaire markt ontstaan, en zouden zij op dat moment dus wel degelijk
een economische waarde zouden vertegenwoordigen. Bovendien, als de tweede
triggering event, de uitstotingsfusie (second step merger), zich zou voordoen,
zouden redelijk handelende aandeelhouders hun rechten waarschijnlijk uitoe-
fenen. Op grond hiervan kon dus niet worden gezegd dat de rechten sham
securities waren.165 Het derde argument dat voortvloeide uit de tekst van § 157
richtte zich op het flip-over element. § 157 stelt dat het mogelijk is om rechten
uit te geven tot het nemen van aandelen in de vennootschap. De eisers stelden
dat het niet mogelijk was om rechten uit te geven die uiteindelijk het recht
gaven om aandelen te nemen in een andere vennootschap. Dit raakt duidelijk de
kern van een flip-over poison pill. Ook dit argument hield geen stand. Er werd
verwezen naar zogenoemde anti-destruction clausules die werden opgenomen
in de voorwaarden van bijvoorbeeld converteerbare obligaties. Deze clausules
gaven de obligatiehouders bij een overname van de uitgevende vennootschap
het recht hun obligaties te converteren in de effecten die de overnemende partij
biedt ter verkrijging van de gewone aandelen van de uitgevende vennootschap.

162. Later werden andere varianten ontwikkeld, zoals de flip in variant en de dead hand en no hand
poison pills. Zie hierover hierna § 3.4.4 onder D. Zie ook Van Ginneken (2005), p.126-129 en
Posch (2008), p. 1110-112.

163. Zie § 157 DGCL.
164. Moran v. Household International, Inc., 500 A.2d 1346 (Del. 1985), p. 1351.
165. Moran v. Household International, Inc., 500 A.2d 1346 (Del. 1985), p. 1352.
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Aangezien deze anti-destruction clausules rechtsgeldig waren, werd het flip-
over element van de poison pill eveneens rechtsgeldig geacht.166

Het laatste argument dat de bevoegdheid van de board betwiste was niet op
enige wettelijke bepaling gebaseerd, maar stelde dat een board geen beperking
mag aanbrengen op het fundamentele recht van aandeelhouders om een proxy
contest te voeren (waarin volmachten konden worden verworven ter vervanging
van de board) of een overnamebod te ontvangen. Zij betoogden dat met de
implementatie van deze poison pill dit wel gebeurde.167 Het Delaware Supreme
Court stelde dat het plan de mogelijkheid van een proxy contest openliet,
aangezien het verwerven van volmachten de poison pill niet activeerde.
Bovendien zou het gegeven dat het plan in feite voorkwam dat iemand
daadwerkelijk 20% van de aandelen zou kunnen kopen alvorens een proxy
contest te beginnen, in de ogen van de rechters de uitkomst van een dergelijk
gevecht niet significant beïnvloeden. De conclusie luidde dat de poison pill een
proxy contest niet onmogelijk maakte en dus niet in strijd was met het
vennootschapsrecht van Delaware. Wat betreft de betoogde beperking van het
recht van aandeelhouders om een overnamebod te kunnen ontvangen, beves-
tigde het gerecht uitdrukkelijk dat de board in Delaware bevoegd is om
beschermingsmaatregelen te nemen. Dit betekent niet dat deze maatregelen
overnamebiedingen volledig illusoir mogen maken, maar men vond dat hiervan
in dit geval geen sprake was. Het gerecht beschreef verschillende manieren
waarop bieders een overnamebod zouden kunnen structureren waarbij de
negatieve effecten van de poison pill konden worden voorkomen. Zo zou een
bieder het bod kunnen uitbrengen onder de voorwaarde dat de board de poison
pill zou intrekken. Bovendien kon een bieder via een proxy contest de board
vervangen voor een board die de poison pill wel zou intrekken.

Nu het Delaware Supreme Court tot de conclusie kwam dat de board
van Household bevoegd was om de poison pill in te voeren, diende men nog te
beoordelen of deze implementatie in strijd was met de board’s fiduciaire ver-
plichtingen. Voor deze beoordeling viel het Delaware Supreme Court terug op de
norm die het zelf kort daarvoor had geformuleerd in de Unocal-uitspraak. Deze

166. Moran v. Household International, Inc., 500 A.2d 1346 (Del. 1985), p. 1352. Zie voor een
kritische beschouwing van dit deel van de uitspraak Velasco (2002), p. 408-409, die
concludeert dat de verwijzing naar de beperkte uitzondering op de hoofdregel voor anti-
destruction bepalingen onjuist is en dat het flip-over element ultra vires had moeten worden
verklaard. Zie over de rechtsgeldigheid van dergelijke bepalingen in het Nederlandse recht
Prinsen (2004), p. 274 en 277.

167. Moran v. Household International, Inc., 500 A.2d 1346 (Del. 1985), p. 1353-1355. In latere
uitspraken is uitdrukkelijk bepaald dat op grond van het vennootschapsrecht van Delaware
een board geen beschermingsmaatregelen mag nemen die het stemrecht van aandeelhouders
doorkruisen (disenfranchises shareholders), tenzij hiervoor een compelling justification
bestaat. Zie Unitrin, Inc. v. American Gen. Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995) en Blasius
Industries, Inc. v. Atlas Corp., 564 A.2d 651 (Del.Ch. 1988). Zie hierover de volgende
paragraaf.
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norm toepassend, kwam het gerecht tot de conclusie dat de reactie van Household
redelijk was ten opzichte van de algemene dreiging die uitging van de dwingende
(coercive) overnametactieken die bieders op dat moment hanteerden.168

Kortom, het Delaware Supreme Court maakte in deze uitspraak duidelijk dat
een poison pill wel degelijk toegestaan was. Verder werd duidelijk dat het
inzetten van een poison pill, dan wel het niet intrekken daarvan, zou worden
beoordeeld met behulp van de Unocal-norm. Hiermee werd de poison pill
definitief aan het wapenarsenaal van Amerikaanse boards toegevoegd. Het is in
de praktijk een zeer effectieve beschermingsmaatregel gebleken en heeft een
belangrijke rol gespeld in Amerikaanse overnamegevechten.169 Zeker met dit
wapen in de hand is duidelijk dat Amerikaanse boards een zeer belangrijke rol
kunnen spelen in vijandige overnamesituaties.

3.4.4 De invulling van de normen na 1985

A. De invulling van de Unocal-norm

De uitspraak in Unocal uit 1985 is onmiskenbaar de belangrijkste uitspraak
voor het overnamerecht in de VS.170 De daarin ontwikkelde toets wordt, niet
alleen in Delaware maar ook in andere staten, nog steeds door rechters gebruikt
om het gedrag van boards in vijandige overname situaties te beoordelen. De
twee elementen van de toets zijn door latere uitspraken verder uitgewerkt.

1. De redelijkheidstoets
Zoals hiervoor gezien, moet de board bij het nemen van beschermingsmaat-
regelen ten eerste aantonen dat het redelijke gronden heeft om aan te nemen dat
het beleid en de effectiviteit van de vennootschap (‘corporate policy and
effectiveness’) wordt bedreigd.171 Om te beginnen is het van belang te
constateren dat latere uitspraken duidelijk hebben gemaakt dat er sprake kan
zijn van een bedreiging, ondanks het feit dat er nog geen vijandig bod
daadwerkelijk is uitgebracht. Er kan ook al sprake zijn van een bedreiging
als het nog slechts een mogelijkheid is dat een bod zal worden uitgebracht.172

De toets werd uitgewerkt in de zaak Paramount Communications, Inc. v. Time,

168. Moran v. Household International, Inc., 500 A.2d 1346 (Del. 1985), p. 1357.
169. Zie Van Ginneken (2005), p. 129-130. De poison pill heeft vooral een afschrikwekkende

werking. Er zijn auteurs die menen dat de poison pill in feite minder effectief is dan zij lijkt.
Zie de interessante analyses van Carney & Silverstein (2004) en Velasco (2003).

170. Zie evenwel Lipton (2002), p. 1047 die aangeeft dat Moran wellicht de belangrijkste
uitspraak was (‘The pill changed everything.’). Zie voor een uitgebreide beschrijving van de
overnamejurisprudentie in Delaware ook Assink (2007a), p. 342-365.

171. Zie Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985).
172. Zie bijvoorbeeld Williams v. Geier, 671 A.2d 1368 (Del. 1996), p. 1377 noot 18 en Moran v.

Household International, Inc., 500 A.2d 1346 (Del. 1985), p. 1350.
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Inc.173 Hierin werd duidelijk dat het voor het beoordelen of er inderdaad sprake
is van een bedreiging van groot belang kan zijn dat de doelvennootschap haar
strategie en beleid zorgvuldig heeft geformuleerd en gecommuniceerd. Als die
strategie al voor het ontstaan van een overnamegeschil bestaat, en de board
ervoor kiest om aan die strategie vast te houden, mag zij beschermingsmaat-
regelen nemen die een bedreiging voor de ingezette strategie vormen. In deze
zaak probeerde Paramount een stokje te steken voor een aangekondigde fusie
tussen Time en Warner. De board van Time had als strategie vastgesteld dat
men op zoek zou gaan naar een strategische partner teneinde de klassieke
journalistieke activiteiten uit te breiden naar de amusementsindustrie. Tegelij-
kertijd hechtte de board van Time veel waarde aan het behoud van de specifieke
bedrijfscultuur bij Time, waarbij journalistieke integriteit hoog in het vaandel
stond. Met inachtneming van deze voorwaarden achtte de board van Time een
fusie met Warner het meest passend. Het behoud van de Time cultuur werd
uitgebreid vastgelegd in de fusieovereenkomst, met gedetailleerde afspraken
over de samenstelling van de board en over wie de gefuseerde entiteit zou gaan
leiden. Paramount was ook geïnteresseerd in Time en bracht een vijandig bod
uit van $175 per aandeel. De beurskoers van Time bedroeg op dat moment
ongeveer $126. Later verhoogde Paramount het bod tot $200 per aandeel. De
board van Time achtte een overname door Paramount niet in het belang van de
vennootschap en haar aandeelhouders en verwierp het bod. In plaats daarvan,
werd de fusie met Warner geherstructureerd zodat het sneller en zonder
aandeelhoudersgoedkeuring kon worden uitgevoerd. Er werd een bod in
contanten uitgebracht op 51% van de aandelen van Warner, van $70 per
aandeel. De houders van de overige 49% zouden op een latere datum worden
uitgekocht met als vergoeding een combinatie van contanten en effecten,
eveneens ter waarde van $70 per aandeel.

Paramount voerde bij de rechter aan dat de board van Time in strijd had
gehandeld met haar fiduciaire verplichtingen, een en ander zoals neergelegd in
Unocal. Paramount beriep zich hierbij op een aantal uitspraken van het
Delaware Chancery Court, waarin de Unocal toets vrij eng werd geïnterpre-
teerd. Een bod op alle aandelen, dat volledig in contanten luidde, kon volgens
Paramount geen bedreiging vormen in de zin van Unocal.174 De herstructure-
ring van de transactie met Warner, bedoeld om het bod van Paramount te
dwarsbomen, was in de ogen van Paramount dus niet geoorloofd. Het Delaware
Supreme Court weigerde de fusie te verbieden. Het stelde dat het standpunt van

173. Paramount Communications, Inc. v. Time, Inc., 571 A.2d 1140 (Del. 1989). Zie hierover o.a.
Johnson & Millon (1990), p. 2105-2125.

174. Paramount Communications, Inc. v. Time, Inc., 571 A.2d 1140 (Del. 1989), p. 1152 (‘..an
all-cash, all-shares offer with values reasonably in the range of acceptable price cannot
pose any objective threat to a corporation or its shareholders.’).
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Paramount een te enge lezing van de redelijkheidstoets was. In de woorden van
het Delaware Supreme Court:

‘The fiduciary duty to manage a corporate enterprise includes the selection of a timeframe for
achievement of corporate goals. That duty may not be delegated to stockholders…. Directors
are not obliged to abandon a deliberately conceived corporate plan for a short-term
shareholder profit unless there is clearly no basis to sustain the corporate strategy.’175

Hiermee werd duidelijk dat de geboden prijs ook niet de enige factor was waar
de board rekening mee moet houden. Het Delaware Supreme Court stelde dat
een board ook andere factoren in acht mocht nemen, zoals de aard en timing
van het bod. In een latere uitspraak gaf het Delaware Supreme Court een niet-
limitatieve opsomming van factoren die in acht genomen mogen worden bij de
beoordeling of een overnamebod een bedreiging vormt voor het beleid en de
effectiviteit van de vennootschap:

‘among various proper factors, the adequacy and terms of the offer; its fairness and
feasibility; the proposed or actual financing for the offer, and the consequences of that
financing; questions of illegality; the impact of both the bid and the potential acquisition on
other constituencies, provided that it bears some reasonable relationship to general share-
holder interest; the risk of non-consummation; the basic stockholder interests at stake; the
bidder’s identity, prior background and other business venture experiences; and the bidder’s
business plans for the corporation and their effects on stockholder interests.’176

In de zaak Unitrin, Inc. v. American General Corp. heeft het Delaware Supreme
Court vervolgens nog aangegeven dat er drie soorten bedreigingen zijn:

– Opportunity loss: een vijandig bod ontzegt de aandeelhouders van de
doelvennootschap de mogelijkheid om voor een beter alternatief te kiezen.

– Structural coercion: door de structuur van het bod worden aandeelhouders
die hun aandelen niet aanmelden wezenlijk verschillend behandeld hetgeen
de besluitvorming van aandeelhouders om hun aandelen al dan niet aan te
melden kan beïnvloeden (distort).

– Substantive coercion: de aandeelhouders van de doelvennootschap gaan
ten onrechte in op een te laag bod omdat zij de werkelijke waarde van het
bod niet kunnen inschatten of geen vertrouwen hebben in het oordeel van
de leiding van de doelvennootschap omtrent de werkelijke waarde van de
vennootschap.177

175. Paramount Communications, Inc. v. Time, Inc., 571 A.2d 1140 (Del. 1989), p. 1154.
176. Mills Acquisition Co. v. MacMillan, Inc., 559 A.2d 1261 (Del. 1989), p. 1282 noot 29.
177. Unitrin, Inc. v American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1384.
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2. De proportionaliteitstoets
De tweede Unocal-toets is de proportionaliteitstoets. Hieraan wordt voldaan
door aan te tonen dat de beschermingsmaatregel van de board proportioneel is
in verhouding tot de op handen zijnde bedreiging.178 Inzake de proportionaliteit
stelde het Delaware Supreme Court in Unocal dat het de board vrij staat
beschermingsmaatregelen te nemen tegen een onwelgevallige overname of
voorstel, maar dat men geen blanco cheque heeft om met behulp van
draconische maatregelen elke bedreiging af te weren.179 Dit is ingevuld door
de al genoemde uitspraak Unitrin, Inc. v. American General Corp.180 Het ging
daar om een aantal beschermingsmaatregelen dat door de board van Unitrin
was genomen in reactie op een bod van American General. Het bod vertegen-
woordigde een waarde van ongeveer $2,6 miljard, ongeveer 30% boven de
beurskoers. De board van Unitrin implementeerde als reactie een poison pill,
wijzigde de by-laws zodat aandeelhoudersvoorstellen moeilijker werden en
startte een inkoopprogramma waarbij ongeveer 20% van de aandelen van
Unitrin zouden worden ingekocht. Door dit inkoopprogramma zou het relatieve
aandelenbelang van de directors van Unitrin groeien, waardoor zij, op grond
van een supermajority provision in de statuten van Unitrin, een fusie tussen
Unitrin en een houder van meer dan 15% van de aandelen konden tegenhouden.

American General betoogde dat dit een disproportionele reactie was op het
bod. Het Delaware Supreme Court stelde eerst vast dat het bod een bedreiging
vormde in de zin van de redelijkheidstoets. De board van Unitrin was op goede
gronden tot de conclusie komen dat het bod het gevaar van substantive coercion
in zich had (zie hiervoor). Er was een risico dat aandeelhouders het inadequate
bod zouden accepteren omdat zij de waarde ervan niet goed konden inschatten of
ten onrechte het oordeel van de board over de lange termijn waarde van de
aandelen niet zouden geloven. De aandelen waren in handen aan het komen van
arbitrageurs en volgens de boardwerden de aandelen door de markt ondergewaar-
deerd. Vervolgens keek het Delaware Supreme Court naar de proportionaliteit van
de reactie. Het stelde dat het Chancery Court het inkoopprogramma ten onrechte
had verboden. Men stelde dat alleen beschermingsmaatregelen die ofwel uitslui-
tend (preclusive) ofwel dwingend (coercive) zijn als draconisch moesten worden
beschouwd.181 De uiterste grens was dat de beschermingsmaatregel zich binnen
‘a range of reasonableness’ moet bevinden. Met andere woorden, als bescher-
mingsmaatregelen niet uitsluitend of dwingend zijn moeten rechters hun oordeel

178. Zie Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985) en Unitrin, Inc. v
American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1373.

179. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), p. 955, Unitrin, Inc. v
American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1383

180. Unitrin, Inc. v American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995).
181. Unitrin, Inc, v. American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1387.
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niet in de plaats stellen van het oordeel van boards. Het onderzoek van de rechter
moet zich er dan op richten of het handelen valt binnen ‘a range of reasona-
bleness’.182 Als het daar binnen valt, is de business judgment rule van toepassing.
Dan worden de beslissingen van de board dus in principe niet inhoudelijk getoetst
en worden de maatregelen in stand gelaten.183 In dit concrete geval stelde het
Delaware Supreme Court dat het inkoopprogramma niet uitsluitend (preclusive)
was omdat het de mogelijkheid niet uitsloot dat American General Unitrin niet
alsnog via een succesvolle proxy contest kon overnemen. Men zou een proxy
contest kunnen beginnen om directors te benoemen die op hun beurt de poison
pill zouden kunnen intrekken. Vervolgens zouden zij een fusie kunnen goed-
keuren die slechts door een enkelvoudige meerderheid van aandeelhouders
behoefde te worden goedgekeurd. Over het groeiend aandelenbelang van de
directors stelde het gerecht dat men er niet vanuit moest gaan dat het verlangen
van directors om op het pluche te blijven zitten groter zou zijn dan het
economisch belang dat zij hadden als aandeelhouders. Ook zij zouden als
aandeelhouder geneigd zijn een goed bod te accepteren. Het Delaware Supreme
Court verwees de zaak terug naar het Delaware Chancery Court voor een
uiteindelijke beoordeling of de maatregelen binnen de range of reasonableness
vielen, maar gaf daarbij zulke duidelijke aanwijzingen mee, dat er weinig
onduidelijkheid kon bestaan over het feit dat de uitkomst moest zijn dat deze
beschermingsmaatregelen toelaatbaar waren. Het Delaware Chancery Court is
uiteindelijk niet aan een definitief oordeel toegekomen omdat American General
besloot de strijd om Unitrin te staken. De uitspraak van het Delaware Supreme
Court gaf evenwel al een goed inzicht in hoe het tegen de proportionaliteitsvraag
aankeek, met name wanneer een maatregel uitsluitend (preclusive) zou zijn. Het
stelde dat zolang er een mogelijkheid was om de board van de doelvennootschap
via een proxy contest te vervangen, een reactie op een gelegitimeerde bedreiging,
inclusief de weigering om een poison pill in te trekken, niet snel disproportioneel
is. Bij de terugverwijzing instrueerde het Delaware Supreme Court het Chancery
Court:

‘to determine whether Unitrin’s Repurchase Program would only inhibit American General’s
ability to wage a proxy fight and institute a merger or whether it was, in fact, preclusive
because American General’s success would either be mathematically impossible or realisti-
cally unattainable.’184

182. Paramount Communications, Inc. v. QVC Network, Inc. 637 A.2d 34 (Del. 1994), p. 45-46
en Unitrin, Inc, v. American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1388.

183. Unitrin, Inc, v. American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1388 en Paramount
Communications, Inc. v. QVC Network, Inc. 637 A.2d 34 (Del. 1994), p. 45-46.

184. Unitrin, Inc, v. American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995).
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Slechts als een proxy contest ‘mathematically impossible’ of ‘realistically
unattainable’ is, is een beschermingsmaatregel disproportioneel.

B. De invulling van de Revlon-norm

De Revlon-uitspraak van het Delaware Supreme Court heeft veel pennen in
beweging gebracht. De uitspraak bleek zeer moeilijk te duiden. Kernvragen die
overbleven waren of deze de board nieuwe verplichtingen oplegde als eenmaal
duidelijk was dat de doelvennootschap niet meer zelfstandig verder zou gaan, of
dat het gewoon een invulling was van de proportionaliteitstoets uit Unocal.
Verder was Revlon het begin van grote aandacht voor deal protection measures.
Immers, bij elke uitonderhandelde fusie zou kunnen worden gezegd dat de
board had besloten om de zelfstandigheid van de vennootschap op te geven.
Dan wordt volgens Revlon de enige taak van de board het binnenhalen van de
hoogste prijs voor aandeelhouders. Hoe verhouden break-up fees en overige
deal protection measures zich dan tot deze verplichtingen? De invulling van
Revlon is mede gekomen door uitspraken in twee overnamegeschillen waarbij
Paramount betrokken is geweest. Eén daarvan kwam hiervoor al aan de orde. In
beide zaken trok Paramount aan het kortste eind, in de eerste als bieder, in de
tweede als doelvennootschap.

De eerste zaak betrof het hiervoor besproken overnamegevecht rondom het
uitgeefconcern Time, Inc.185 In die uitspraak werd de fusie tussen Time en
Warner door een aantal maatregelen beschermd. Zoals hiervoor besproken,
werd het handelen van de board van Time beoordeeld aan de hand van de
Unocal-norm. De vraag rijst waarom niet aan de hand van de Revlon-norm is
getoetst. Immers, de board had besloten om de zelfstandigheid van Time op te
geven. Het Delaware Supreme Court legde de Revlon-norm beperkt uit. Het
verlies van zelfstandigheid was een te ruim criterium. Men onderscheidde twee
situaties waarin Revlon-verplichtingen bestonden, en de board zich dus moest
richten op het maximaliseren van de opbrengst voor aandeelhouders. Ten eerste
wanneer een vennootschap een veiling initieert met als doel zichzelf te
verkopen of een herstructurering/reorganisatie door te voeren waarbij de
vennootschap in feite wordt opgesplitst. Ten tweede, wanneer een vennoot-
schap, in reactie op een overnamebod, afstapt van haar lange termijn strategie
en op zoek gaat naar een alternatieve transactie waarbij de vennootschap in feite
wordt opgesplitst.186 Het Delaware Supreme Court vond dat deze situaties zich
hier niet voordeden. Time was niet afgeweken van haar strategisch beleid. De
transactie leidde niet tot een splitsing (break-up) van de vennootschap, en een
dergelijke splitsing was ook niet aan de orde geweest. Hierdoor bevond de

185. Paramount Communications, Inc. v. Time, Inc., 571 A.2d 1140 (Del. 1989).
186. Paramount Communications, Inc. v. Time, Inc., 571 A.2d 1140 (Del. 1989), p. 1150.
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board van Time zich niet in ‘Revlon-land’.187 Het Delaware Supreme Court
toetste de handelingen (herstructurering van de transactie en de lock-up) dus
aan de Unocal-norm en oordeelde dat deze een proportionele reactie waren op
de zich voordoende bedreiging.

De tweede zaak waarbij Paramount betrokken was betrof een voorgestelde fusie
tussen Paramount en Viacom. Op grond van deze fusie zouden de aandeel-
houders van Paramount in ruil voor hun aandelen een pakket ontvangen dat
voor het grootste gedeelte bestond uit aandelen in Viacom zonder stemrecht.
Daarnaast kreeg men gewone Viacom-aandelen (met stemrecht) en een bedrag
in contanten. Door effectuering van de fusie zou de fusievennootschap
uiteindelijk worden gecontroleerd door Sumner Redstone, de chairman en
CEO van Viacom. Hij zou ongeveer 70% van het stemrecht bezitten. Paramount
stelde voor deze fusie haar poison pill buiten werking, maar de pil zou tegen
derden nog wel werken. Verder bevatte de fusieovereenkomst drie elementen
die een concurrerend bod moesten afschrikken:

– Een no-shop bepaling, als gevolg waarvan Paramount geen concurrerend
bod mocht uitlokken, aanmoedigen, bespreken, uitonderhandelen of aanbe-
velen tenzij a) het een niet uitgelokt schriftelijk onvoorwaardelijk bod was
(dat wil zeggen zonder financieringsvoorbehouden) en b) de board van
Paramount tot het oordeel kwam dat het met deze partij in onderhandeling
moest treden om aan haar fiduciaire verplichtingen te voldoen.

– Een termination fee van $100 miljoen indien de board van Paramount een
concurrerend bod zou aanraden of de aandeelhouders van Paramount de
fusie niet zouden goedkeuren.

– Een optie die Viacom het recht gaf om ongeveer 20% van de aandelen in
Paramount te kopen voor een prijs van $69 per aandeel (de waarde van de
door Viacom geboden prijs), onder dezelfde voorwaarden als de termination
fee. Deze optie bevatte een aantal opmerkelijke voorwaarden. Viacom kon
de aandelen voor het overgrote deel betalen met een ‘note of questionable
marketability’ of kon van Paramount eisen dat zij Viacom in contanten het
verschil zou betalen tussen de beurskoers van de aandelen en de overeen-
gekomen prijs van $69.

QVC had ook belangstelling voor Paramount en gaf aan dat zij bereid was een
bod te doen op alle aandelen, voor een deel in contanten en voor een deel in
aandelen. Toen de board van Paramount hier niet op in ging, stapte QVC naar
de rechter en betwistte onder andere de rechtsgeldigheid van de aan Viacom

187. Zie hierover Johnson & Millon (1990), p. 2105-2125.

HOOFDSTUK 3

144



gegeven optie. De board van Paramount beriep zich op de Time-uitspraak en
stelde dat de Revlon-norm hier niet van toepassing was. Paramount had zichzelf
niet te koop gezet, maar was op zoek gegaan naar een strategische alliantie met
Viacom, dat niet resulteerde in een opsplitsing van de vennootschap. Bovendien
behielden de oorspronkelijke aandeelhouders van Paramount een substantieel
deel van de aandelen in de fusievennootschap (zij het wel voor het grootste deel
zonder stemrecht). Er was dus geen sprake van een veiling of opsplitsing, een
en ander conform de spelregels zoals vastgesteld in Time. Het Delaware
Supreme Court oordeelde anders. Het wees erop dat de opsomming in Time
niet limitatief was geweest. Revlon-verplichtingen ontstonden ook bij een
change of control, waarbij ‘the majority of a corporation’s voting shares are
acquired by a single person or entity, or by a cohesive group acting
together’.188 Hierbij bepaalde men dat er geen sprake was van een change of
control als er geen controlerende aandeelhouder ontstaat, maar de overblijvende
vennootschap als het ware gecontroleerd blijft worden door een grote, liquide,
voortdurend veranderende markt (‘a fluid aggregation of unaffiliated stockhol-
ders’189). Met andere woorden, als de (meerderheid van de) aandelen ook na de
transactie wijdverspreid worden gehouden.190 Dit was het geval geweest bij
de Time-Warner fusie. Daar was sprake van een stock for stock merger waarbij
de fusievennootschap niet werd gecontroleerd door enig grootaandeelhouder.
Daarom ontstonden bij de Time-Warner fusie geen Revlon-verplichtingen en bij
de fusie tussen Paramount en Viacom wel. De fusievennootschap zou immers
worden gecontroleerd door Sumner Redstone. Het Delaware Supreme Court
oordeelde dat bij het ontstaan van een controlerende aandeelhouder er voor
de oorspronkelijke aandeelhouders een fundamenteel andere situatie ontstaat.
De controlerende aandeelhouder kan de oorspronkelijke aandeelhouders uit de
vennootschap stoten door een cash-out merger, of kan de langetermijn strategie
van de vennootschap wijzigen zonder dat de oorspronkelijke aandeelhouders
hier iets aan kunnen doen. Hier moet voor aandeelhouders iets tegenover staan.
Het Delaware Supreme Court bepaalde daarom dat ook als sprake is van een
change of control, de board aan Revlon-verplichtingen moet voldoen. Dit was
bij Paramount het geval. De board mocht de poison pill van Paramount dus niet
slechts intrekken voor de fusie met Viacom, maar moest dat ook doen voor een
transactie met QVC. Ook de aan Viacom gegeven optie en de no-shop bepaling
werden in strijd bevonden met de Revlon-verplichtingen.

188. Paramount Communications, Inc. v. QVC Network, Inc., 637 A.2d 34 (Del. 1994), p. 42.
189. Paramount Communications, Inc. v. QVC Network, Inc., 637 A.2d 34 (Del. 1994), p. 46.
190. Zie Bainbridge (2006c), p. 802 en Arnold v. Soc’y for Sav. Bancorp, Incl. 650 A. 2d 1270

(Del. 1994), p. 1289-1290.
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Zoals hiervoor gezegd, blinkt de rechtspraak niet uit in duidelijkheid en is deze
moeilijk te doorgronden. Het lijkt echter inmiddels min of meer duidelijk dat de
specifieke Revlon-norm in drie situaties wordt gehanteerd:

– wanneer een vennootschap een veiling initieert met als doel zichzelf te
verkopen of een herstructurering door te voeren, dat in feite zal leiden tot
opsplitsing van de vennootschap;

– wanneer een doelvennootschap, in reactie op een overnamebod, afstapt van
haar lange termijn strategie en een alternatieve transactie zoekt, dat in feite
zal leiden tot opsplitsing van de vennootschap;

– wanneer een transactie leidt tot een verkoop van de vennootschap of een
change in control. Hierbij is bepaald dat er geen change of control plaats-
vindt als er geen controlerende aandeelhouder ontstaat en de aandelen ook
na de fusie wijdverspreid worden gehouden.191

De ratio achter de doctrine is dat in een dergelijke situatie het voor aandeel-
houders de laatste mogelijkheid is om te profiteren van de control premium, de
premie die een overnemer over heeft voor controle van de vennootschap. In dat
geval moet de board zich uitsluitend richten op het maximaliseren van deze
premie voor aandeelhouders. Van een fusieovereenkomst waarbij er sprake is
van een dergelijke change of control is echter alleen sprake als het gaat om een
vergoeding in contanten of een transactie waarbij er een controlerend aandeel-
houder ontstaat. Bij een vergoeding in contanten is het duidelijk de laatste kans
op een control premium (de aandeelhouder is daarna geen aandeelhouder meer).
Bij een fusie waarbij er een controlerend aandeelhouder ontstaat, blijft men wel
aandeelhouder, maar de redenering is dat vanaf dat moment alleen de groot-
aandeelhouder nog de control premium zal kunnen innen. Ook dan betreft het
dus de laatste kans voor de aandeelhouders.192

Een vraag die nog rijst is hoe directors hun Revlon-verplichtingen moeten
vervullen. Hoe moeten zij de waarde voor aandeelhouders precies maximali-
seren? Ondanks het feit dat de uitspraak in Revlon lijkt te impliceren dat
directors in Revlon-situaties veranderen in veilingmeesters, bepaalde het
Delaware Supreme Court in Paramount v. QVC dat er geen ‘single blueprint’
is voor de wijze waarop de opbrengst moet worden gemaximaliseerd.193 Welke
methode ook wordt gebruikt, deze dient er op te zijn gericht dat het de

191. Zie Bainbridge (2006c), p. 802 en Arnold v. Soc’y for Sav. Bancorp, Incl. 650 A. 2d 1270
(Del. 1994), p. 1289-1290.

192. Zie ook Van Ginneken (2007a), p. 328-329 waar de vraag aan de orde komt of de OK een
Revlon-norm in Nederland had geïntroduceerd. Zie ook Nieuwe Weme (2007a), nr. 7,
Bartman (2007a), p. 317-318 en Raaijmakers (2007b), p. 788.

193. Zie ook In re Netsmart Technologies, Inc. Shareholders Litigation, 924 A.2d 171 (Del. Ch.
2007).
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aanwezigheid en levensvatbaarheid (viability) van mogelijke alternatieven kan
vaststellen.194 Het meest voor de hand liggend is het organiseren van een veiling.
In dat geval dient de board ter voldoening van de Revlon-verplichtingen er actief
op toe te zien dat de veiling eerlijk en goed verloopt.195 Het organiseren van een
veiling is echter niet verplicht en is dus niet de enige manier om de opbrengst te
maximaliseren. Een andere mogelijkheid is het zoeken van een white knight. Bij
een fusieovereenkomst met een white knight, mag de board zich niet al te veel
beperken. Deal protection measures zoals break fees zijn verdacht. Vanwege het
potentieel beschermend karakter ervan, worden deal protection measures door-
gaans beoordeeld als beschermingsmaatregelen, aan de hand van de Unocal-
norm.196 De bepalingen moeten dus redelijk en proportioneel zijn. Dit houdt in
dat zij andere biedingen niet praktisch onmogelijk mogen maken.197 De overeen-
komst dient in principe een fiduciary out te bevatten om toetsing te doorstaan. Op
grond hiervan kan de board nog onder de verplichtingen van de fusieovereen-
komst uit als zijn fiduciaire verplichtingen dat vereisen, bijvoorbeeld bij een
superieur bod.198 De fiduciary out kan de vennootschapsleiding ook toestaan de
fusieovereenkomst te beëindigen. In dat geval zal meestal wel een overeenge-
komen break fee moeten worden betaald. De beoordeling van deal protection
measures is zeer feitelijk en hangt sterk af van de omstandigheden van het geval.
Er zijn geen hard and fast rules dat bijvoorbeeld een break fee van een
bepaald percentage per definitie niet is toegestaan.199 Wanneer dergelijke
bepalingen in Revlon-situaties worden gebruikt, worden zij strenger getoetst,

194. Paramount Communications, Inc. v. QVC Network, Inc., 637 A.2d 34 (Del. 1994), p. 44.
Zie over de invulling van Revlon-verplichtingen, mede in de context of het niet voldoen aan
deze verplichtingen onder de vrijwaringsbepaling van § 102(b)(7) valt, Ryan v. Lyondell
Chemical Co., 970 A.2d 235 (Del. 2009).

195. Mills Acquisition Co. v. MacMillan, Inc., 559 A.2d 1261 (Del. 1989). In deze zaak
veroordeelde het Delaware Supreme Court de board van MacMillan omdat deze het
organiseren van de veiling had overgelaten aan iemand van het senior management met
een tegenstrijdig belang.

196. Zie Omnicare, Inc. v. NCS Healthcare, Inc. 818 A.2d 914 (Del. 2003), p. 930 en Paramount
Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A.2d 1140 (Del. 1989), p. 1151. Zie ook Stevens
(2008), p. 226-227 en Assink (2008b), p. 93.

197. Van Uchelen noemt als voorbeelden no talk bepalingen die ongeclausuleerd inhouden dat
het de board van de doelvennootschap verboden is met andere bieders te praten of die een
zodanig hoge break fee inhouden dat geen andere bieder geïnteresseerd zal zijn. Zie Van
Uchelen (2009), p. 291.

198. Zie hierover Stevens (2008), p.203-206, De Brauw (2008), p. 66-67 en Van Uchelen (2009),
p. 291.

199. Zie Assink (2008b), p. 93. Teneinde te voldoen aan de normen wordt er in recente transacties
vaak gekozen voor een zogenoemde bifurcated break fee, die bijvoorbeeld 1,5% van de
totale prijs bedraagt indien een andere bieder tijdens de go shop periode een bod uitbrengt en
3% indien de vennootschap na de go shop periode op een concurrerend bod ingaat. Zie Van
Uchelen (2009), p. 291.
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aan de Revlon-norm.200 Zeker in deze situaties, is voor de toelaatbaarheid van de
deal protection measures van belang zijn dat een zogenoemde market check heeft
plaatsgevonden. Hierbij inventariseert de vennootschapsleiding van de doel-
vennootschap of er ook uit andere hoek belangstelling is voor een overname
van de doelvennootschap. Als de vennootschapsleiding zeker weet dat een
overname door de beoogde fusiepartner de best mogelijke transactie is die op
dat moment mogelijk is, heeft men meer ruimte om de transactie te beschermen,
zonder in strijd te handelen met de Revlon-verplichting om een maximale
opbrengst te bewerkstelligen.201 Een market check kan gebeuren voor of na
ondertekening van een fusieovereenkomst.202 Bij een volledig openbare veiling
kan men er redelijk gerust op zijn dat ook daadwerkelijk de hoogste bieder is
gestrikt. Een market check kan ook plaatsvinden nadat de fusieovereenkomst is
getekend. In dat geval dient een go shop bepaling in de overeenkomst te worden
opgenomen.203 Een go shop bepaling staat de doelvennootschap toe om ge-
durende een bepaalde periode na ondertekening van de fusieovereenkomst actief
potentiële bieders te benaderen met het doel een concurrerend bod uit te lokken.
Ingeval de fusieovereenkomst wordt beëindigd omdat er dankzij de go shop
bepaling een alternatieve bieder is gevonden, is de doelvennootschap meestal wel
een break fee verschuldigd. De go shop bepaling dient wel zodanig te zijn
vormgegeven dat deze een reële mogelijkheid biedt om alternatieve bieders aan te
trekken. Zo maken een hoge break fee of een korte go shop periode de kansen van
een concurrerend bod uiteraard kleiner en daarmee de kans kleiner dat de deal
protection measures stand houden. In algemene zin kan worden gezegd dat,
indien met de go shop bepaling een effectieve market check wordt bereikt, de
board in principe aan de Revlon-verplichtingen voldoet.204 No shop bepalingen
zijn in Revlon-situaties gevaarlijk, zeker als geen market check is gedaan of op
andere wijze kan worden bewezen dat de gekozen transactie de best mogelijke is.
De no-shop zal ten minste een fiduciary out dienen te bevatten.205

200. Zie In re Toys “R”Us, Inc. Shareholder Litigation, 877 A.2d 975 (Del. Ch. 2005), In re
Netsmart Technologies, Inc. Shareholders Litigation, 924 A.2d 171 (Del. Ch. 2007), In re
Topps Co. Shareholders Litigation, 926 A.2d 58 (Del. Ch. 2007) en In re Lear Corp.
Shareholder Litigation, 926 A.2d 94 (Del. Ch. 2007). Zie hierover Subramanian (2008),
p. 736-739.

201. Zie De Brauw (2008), p. 66.
202. Van Uchelen (2009), p. 290.
203. Dit is in feite het tegenovergestelde van de no shop bepaling. Zie Van Uchelen (2009),

p. 291. Zie over go shop bepalingen Denton (2008) en Van Uchelen (2009).
204. In re Topps Co. Shareholders Litigation, 926 A.2d 58 (Del. Ch. 2007) en In re Lear Corp.

Shareholder Litigation, 926 A.2d 94 (Del. Ch. 2007). Zie Van Uchelen (2009), p. 292 en
Subramanian (2008), p. 739.

205. Zie Paramount Communications, Inc. v. QVC Network, Inc., 637 A.2d 34 (Del. 1994), waar
de no-shop werd veroordeeld.
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C. Blasius Industries, Inc. v. Atlas Corp.

De uitspraak die het raamwerk van het overnamerecht in Delaware als het ware
completeert is de uitspraak van het Delaware Chancery Court in Blasius
Industries, Inc. v. Atlas Corp.206 Uit de hiervoor besproken uitspraken blijkt
dat de rechters in Delaware grote waarde hechten aan de mogelijkheid van
aandeelhouders om te kunnen stemmen, de zogenoemde shareholder franchise.
Zoals in Unitrin bepaald, worden beschermingsmaatregelen onder omstandig-
heden in principe toegestaan zolang een proxy contest nog tot de mogelijkheden
behoort. Het stemrecht is een kernrecht van aandeelhouders:

‘The shareholder franchise is the ideological underpinning upon which the legitimacy of
directorial power rests. Generally, shareholders have only two protections against perceived
inadequate business performance. They may sell their stock (which, if done in sufficient
numbers, may so affect security prices as to create an incentive for altered managerial
performance), or they may vote to replace incumbent board members. (…) The theory of our
corporation law confers power upon directors as the agents of shareholders; it does not
create Platonic masters.’207

In dat licht is het niet verwonderlijk dat de rechters in Delaware de mogelijkheid
voor aandeelhouders om hun stem uit te kunnen brengen streng bewaken. Dit
recht moet niet illusoir worden. Blasius is de leidende uitspraak over deze
bescherming van het stemrecht. In deze zaak kondigde Blasius, een dissidente
aandeelhouder, aan dat hij van plan was een consent solicitation (te vergelijken
met een proxy solicitation, maar dan voor het verwerven van consents voor
besluitvorming buiten een vergadering om) te beginnen voor de verhoging van
het aantal directors van Atlas van 7 tot 15 en de vervulling van de ontstane
vacatures door 8 kandidaten die door Blasius waren voorgedragen. Doel was om
op deze manier een meerderheid in de board te krijgen en daarmee een besluit
door te drukken om over te gaan tot uitkering van een eenmalig superdividend
waar de zittende directors tegen waren. In reactie hierop kwam de board van
Atlas in een spoedvergadering bijeen. Men besloot daarin tot een wijziging van de
by-laws waarbij het aantal directors zou worden verhoogd tot negen personen.
De twee ontstane vacatures werden meteen vervuld (in overeenstemming met de
by-laws). Hiermee werd het voor Blasius onmogelijk om een meerderheid van de
board te benoemen (de statuten van Atlas bepaalden dat er maximaal 15 directors
konden zijn). In feite werd hiermee bij voorbaat dus zelfs een (theoretische)
meerderheid van de aandeelhouders het recht ontzegd om een meerderheid van de
board te benoemen. Ook al zou een meerderheid van de aandeelhouders via het
afgeven van een consent aan Blasius te kennen geven de nieuwe board samen-
stelling te willen hebben, dit zou praktisch niet meer kunnen. Het Delaware

206. Blasius Industries, Inc. v. Atlas Corp., 564 A.2d 651 (Del. Ch. 1988).
207. Blasius Industries, Inc. v. Atlas Corp., 564 A.2d 651 (Del. Ch. 1988), p. 659 en 663.
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Chancery Court bepaalde dat de handelingen van de board strikter moesten
worden getoetst dan de gewone business judgment rule. Het oordeelde dat, als
handelingen van een board het primaire doel hebben de aandeelhoudersstemming
te verhinderen (‘for the sole and primary purpose of thwarting a shareholder
vote’), de board niet wordt beschermd door de business judgment rule. Dit tenzij
het de zware bewijslast kan dragen dat er voor de handelingen een dringende
rechtvaardiging aanwezig is (‘the heavy burden of demonstrating a compelling
justification for such action’).208

De Blasius-norm is hiermee een striktere standaard dan de Unocal-norm.
Mede omdat de toets behoorlijk bezwarend (onerous) is, wordt zij in de praktijk
zelden toegepast.209 Het is niet helemaal duidelijk wat de verhouding is tussen
de Blasius-norm en de Unocal-norm en wanneer de Blasius-norm moet worden
gebruikt.210 Wel is duidelijk dat rechters er terughoudend mee omgaan. In 2007
heeft het Delaware Chancery Court nog bepaald dat deze toets slechts moet
worden toegepast als het gaat om ‘director election contests or election contests
having consequences for corporate control’.211

D. De invulling van Moran: de tweede en derde generatie poison pills

De poison pill zoals door Household gebruikt in de Moran-zaak is de klassieke
flip-over variant.212 Dit soort poison pills vormen de zogenoemde eerste
generatie pillen. De poison pill is nadien in allerlei varianten gebruikt en
door de rechter getoetst. Naast de eerste generatie kent men ook nog een tweede
en een derde generatie.213

1. De tweede generatie: de toevoeging van een flip-in element
De eerste generatie flip-over poison pills bevatten een grote onvolkomenheid.
Deze werd duidelijk blootgelegd door de notoire corporate raider uit de jaren ’80,
Sir James Goldsmith, in het overnamegevecht rondom Crown Zellerbach. Deze
vennootschap beschikte over een typische eerste generatie poison pill, waarbij het
giftig effect begon te werken zodra een overnemer voldoende aandelen in bezit
kreeg, hij de overname wilde afronden en via een fusie de overgebleven
minderheid probeerde uit te stoten. Goldsmith neutraliseerde de giftige effecten
van de poison pill door eenvoudigweg niet tot een uitstotingsfusie over te gaan.

208. Blasius Industries, Inc. v. Atlas Corp., 564 A.2d 651 (Del. Ch. 1988), p. 660-663. In Mercier
v. Inter-Tel (Delaware) Inc., 929 A.2d 786 (Del. Ch. 2007) is invulling gegeven aan het
begrip ‘compelling justification’.

209. Williams v. Geier, 671 A.2d 1368 (Del 1996), p. 1376.
210. Zie hierover uitgebreid Allen, Jacobs & Strine (2001). Zie over de Blasius-uitspraak ook

Strine (2005), p. 889-894.
211. Mercier v. Inter-Tel (Delaware) Inc., 929 A.2d 786 (Del. Ch. 2007), p. 809.
212. Zie hiervoor § 3.3.2 onder A en § 3.4.3 onder D.
213. Zie hierover ook Van Ginneken (2005), p. 126-129.
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Hierdoor werkte de pil niet alleen niet tegen hem, maar deze werkte zelfs in zijn
voordeel. Aangezien de op grond van het plan uitgegeven rechten in geval van
een fusie met Crown Zellerbach uitoefenbaar en aantrekkelijk zouden worden,
maakte deze simpele tactiek het in de praktijk zeer onaantrekkelijk ommet Crown
Zellerbach te fuseren. Dit maakte een zoektocht van de board van Crown
Zellerbach naar een potentiële white knight zeer gecompliceerd. Het antwoord
op deze zwakke plek in de traditionele flip-over pillen werd gevonden in de
toevoeging van een zogenoemde flip-in bepaling. Dit flip-in element wordt
geactiveerd wanneer een derde, de overnemer, een bepaald percentage van de
aandelen verwerft. Op het moment dat de overnemer deze drempel over gaat,
krijgen de houders van de uitgegeven rechten het recht om met een substantiële
korting gewone aandelen in de doelvennootschap te kopen, bijvoorbeeld voor de
helft van de dan geldende beurskoers. De overnemer, die ook rechten in bezit
heeft, wordt hiervan uitgesloten. De planvoorwaarden bepalen dat de rechten
verbonden aan de aandelen van degene die de drempel over gaat nietig (void)
worden. Aangezien uitoefening van de rechten voor de overige aandeelhouders,
gezien de substantiële korting, economisch gezien zeer aantrekkelijk zijn, zal de
aandelenpositie van de overnemer ernstig verwateren.

Dergelijke flip-in poison pills zijn in Delaware nooit expliciet door het
Delaware Supreme Court rechtsgeldig verklaard, maar er bestaat weinig twijfel
dat ze zijn toegestaan.214 Het belangrijkste bezwaar tegen de flip-in pil is dat
deze discriminatoir is. In de VS is het in de meeste staten verboden om aandelen
ongelijk te behandelen. In dit geval wordt echter gesteld dat het flip-in element
aandeelhouders ongelijk behandelt en niet aandelen. Deze visie is in de meeste
staten door rechters onderschreven.215 Als gevolg hiervan, bevatten de meeste
moderne poison pill plannen zowel een flip-over als een flip-in element.

2. De derde generatie: dead hand en no hand poison pills
De moderne tweede generatie poison pill is een indrukwekkende beschermings-
maatregel. Zelfs deze tweede generatie heeft echter een zwakke plek. Omdat
deze poison pills volledig zonder aandeelhoudersbemoeienis kunnen worden
geïmplementeerd, hebben zij veel kritiek gekregen van aandeelhoudersgroepe-
ringen die van mening zijn dat de uitkomst van overnames volledig door
aandeelhouders moeten worden bepaald, zonder bemoeienis van de board.
Voorstanders van de pil brengen hiertegen in dat de pil de board van de
doelvennootschap een sterkere onderhandelingspositie geeft teneinde van de

214. Het Delaware Supreme Court heeft flip-in poison pills wel impliciet toelaatbaar geacht en
het Delaware Chancery Court heeft expliciet de toelaatbaarheid van poison pills met flip-in
elementen verschillende keren bevestigd. Zie Velasco (2002), p. 394. Flip-in poison pills
zijn in andere staten expliciet rechtsgeldig verklaard.

215. Zie Velasco (2002), p. 403-407.
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bieder een hogere prijs los te krijgen. Bovendien kan het dienen ter bescher-
ming tegen biedingen die de doelvennootschap onderwaarderen of op andere
wijze dwingend (coercive) zijn, zoals de hiervoor beschreven front end loaded
two tier biedingen. Overnemers die zich met een poison pill geconfronteerd
zien, worden gedwongen om met de board van de doelvennootschap te
onderhandelen. Aangezien de uitgegeven rechten los van de gewone aandelen
in de doelvennootschap kunnen worden verhandeld, werkt de poison pill ook
tegen een bieder die een meerderheid van de gewone aandelen bezit. Zoals
gezien bij Crown Zellerbach, werkt het flip-over element in principe tegen
eenieder die zou proberen met de doelvennootschap te fuseren. Als gevolg
hiervan, werkt het dus in principe ook tegen meer gewenste overnemers of
biedingen. Teneinde de onderhandelingen met de board van de doelvennoot-
schap voor de overnemer de moeite waard te maken, maar ook om het voor de
board mogelijk te maken om een white knight te vinden, moet het dus mogelijk
zijn om de poison pill ook weer in te trekken. Bij voorkeur tegen minimale
kosten. In de praktijk betekent dit dat het plan erin voorziet dat de board de
rechten kan intrekken voor een symbolisch bedrag, bijvoorbeeld $0,01 per
optie.216 Op deze manier heeft de board de mogelijkheid te bepalen aan welke
bieder zij de voorkeur geeft. De mogelijkheid om de poison pill weer in te
trekken is dus essentieel om deze in het belang van aandeelhouders te kunnen
gebruiken. Poison pills dienen dus redemption provisions te bevatten. Een
bekende redemption provision is de window redemption. Hierbij kan de board
de opties intrekken gedurende een bepaalde periode nadat de opties zijn
uitgegeven. Een andere is de white knight redemption provision. Hier kunnen
de opties worden ingetrokken in verband met een transactie die door een
meerderheid van de board is goedgekeurd.

Helaas voor voorstanders van de poison pill geven deze redemption provi-
sions de board niet alleen een sterke onderhandelingspositie, zij verzwakken
ook de effectiviteit van de beschermende werking van de pil. Deze zwakte is in
de praktijk door vijandige overnemers ook uitgebuit. Het feit dat de board de
pil weer in kan trekken, geeft potentiële overnemers de mogelijkheid om op
effectieve wijze een overnamebod te combineren met een proxy gevecht. De
overnemer activeert de pill met zijn overnamebod, en begint dan een proxy
gevecht met als doel de zittende board te vervangen. Als het de bieder lukt om
een meerderheid van de board te vervangen door zijn eigen kandidaten, kan hij
ervoor zorgen dat de pil weer wordt ingetrokken. Het proxy gevecht fungeert in
dergelijke situaties in feite als een soort referendum over het bod.217 Als een

216. Intrekking van de pil door deze inkoop is meestal nog mogelijk totdat iemand door
verkrijging van aandelen de vastgestelde drempel passeert en het plan activeert.

217. Zie Gilson & Black (1995), p. 91.
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meerderheid van de aandeelhouders het bod aantrekkelijk vindt, dan zullen zij
de kandidaten van de overnemer steunen en daarmee het bod mogelijk maken.

In antwoord hierop werden zogenoemde dead hand poison pills bedacht.
Dergelijke pillen rekenen op een rigoureuze wijze af met de zwakke plek die
door de redemption provisions wordt veroorzaakt. In de by-laws van de
doelvennootschap wordt een bepaling opgenomen, die bepaalt dat de pil alleen
mag worden ingetrokken door de directors die ten tijde van de activering van de
pil in functie waren. Directors die als gevolg van een succesvol proxy gevecht
worden benoemd, zijn eenvoudigweg niet bevoegd om de pil weer in te
trekken. Een mildere variant van dead hand pill is de no hand poison pill.
Dit type pil bevat bepalingen dat de pil niet kan worden ingetrokken gedurende
een periode van zes maanden nadat er een change of control in de board van de
doelvennootschap heeft plaatsgevonden.218 De geldigheid van deze beide
varianten is in Delaware betwist. In Carmody v. Toll Bros, Inc. oordeelde het
Chancery Court dat dead hand pills in feite een overname volledig onmogelijk
maakten.219 De board is niet bevoegd om dergelijke vergaande maatregelen te
nemen. Bovendien, doorstaat de toepassing van een dergelijke pil de propor-
tionaliteitstoets uit Unocal niet. Het is geen redelijke reactie op de zich
voordoende bedreiging. In Quickturn Design Systems, Inc. v. Shapiro richtte
het Delaware Supreme Court zich volledig op de bevoegdheidsaspecten van
dergelijke plannen en vernietigde zij de no hand provision die Quickturn had
geïmplementeerd als reactie op een vijandig bod van Mentor Graphics.220 Het
gerecht oordeelde dat de wet bepaalt dat de board de vennootschap bestuurt,221

en dat enige uitzondering op deze hoofdregel dient te worden opgenomen in het
charter van de vennootschap, en niet zomaar contractueel in een poison pill
plan kan worden opgenomen. Aangezien de no hand pil tot op zekere hoogte de
bevoegdheid van de (nieuwe) board om de vennootschap te besturen beperkte,
werd deze ongeldig verklaard.222 Dead hand en no hand plannen zijn naar het
recht van Delaware dus niet toegestaan. Vermeldenswaardig is dat rechters in
andere staten dergelijke poison pills wel in stand hebben gelaten.223

In algemene zin kan worden geconcludeerd dat de rechtsgeldigheid van de
traditionele poison pill inmiddels wel vaststaat.224 Er bestaat een groot aantal

218. Zie over dead hand en no hand poison pills Bainbridge (2003b), p. 17-19, Letsou (2000),
p. 1112-1115 en, over dead hand pills, Gordon (1997), p. 531-544.

219. Carmody v. Toll Bros, Inc., 723 A.2d 1180 (Del. Ch. 1998).
220. Quickturn Design Systems, Inc. v. Shapiro, 721 A.2d 1281 (Del. 1998). Zie hierover Strine

(2005), p. 894-897.
221. Zie § 141 Delaware General Corporation Law.
222. Zie Velasco (2002), p. 396-397.
223. Zie Velasco (2002), p. 402.
224. Zie Velasco (2002), p. 402.
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variaties225 en de pil heeft bewezen een effectieve beschermingsmaatregel te
zijn.226 Het kan betrekkelijk snel en eenvoudig in stelling worden gebracht en
heeft geen directe negatieve gevolgen voor het functioneren van de onderne-
ming. Het is vooral effectief in combinatie met staggered boards, waar slechts
een beperkt aantal directors ieder jaar worden benoemd. Dit maakt een
succesvolle proxy contest minder effectief. Een staggered board dwingt een
bieder in feite om een aantal proxy contests op rij te winnen voordat hij controle
over de board kan verwerven.227 Omdat de rechtsgeldigheid van de pil niet
meer ter discussie staat, is de aandacht verschoven naar de vraag of de board
van de doelvennootschap in het zicht van een vijandig overnamebod onder
bepaalde omstandigheden gehouden is de pil weer in te trekken.228 De board
zal daarbij worden beoordeeld volgens dezelfde maatstaven die gelden voor het
mogen nemen van beschermingsmaatregelen, die ook gelden voor besluiten om
een poison pill te implementeren. Deze toepassing van de Unocal-norm houdt
in dat, als een board wordt geconfronteerd met het verzoek om de pil in te
trekken, zij dit verzoek niet zomaar kan weigeren. Een dergelijke weigering kan
onder omstandigheden een schending zijn van de op de board rustende
fiduciaire verplichtingen. De laatste jaren gaat de discussie over poison pills
in toenemende mate over de vraag of aandeelhouders voorstellen kunnen doen
om de by-laws te wijzigen, waardoor het gebruik van de poison pill aan banden
wordt gelegd.229 Dit is het nieuwe wapen tegen poison pills.

225. Een andere variant is de zogenoemde back-end poison pill, die de aandeelhouders van de
doelvennootschap het recht geeft hun aandelen om te wisselen voor contanten en/of
obligaties met een waarde die gelijk is aan een gespecificeerd bedrag, zie Velasco (2002),
p. 382. Een ander nieuw type poison pill- achtige beschermingsmaatregel is door Peoplesoft
gebruikt in haar poging te voorkomen dat zij door Oracle zou worden overgenomen. Naast
een meer klassieke poison pill, implementeerde Peoplesoft daags na het bod van Oracle een
Customer Assurance Program. Dit plan gaf klanten die van Peoplesoft software licenties
hadden gekocht het recht om tot aan vijf keer het licentiebedrag te ontvangen indien
Peoplesoft zou worden overgenomen en de overnemer niet dezelfde service- en ondersteu-
ning leverde voor de Peoplesoft software voor een periode van vier jaar. Er zijn
inschattingen gemaakt dat dit plan Oracle $2 miljard had kunnen kosten. Zie hierover Arlen
(2006). Het Delaware Chancery Court is niet toegekomen aan de beoordeling van deze
beschermingsmaatregel, aangezien de zaak werd geschikt voordat het tot een uitspraak
kwam.

226. Zie evenwel voor een interessante analyse van de effectiviteit van de poison pill Carney &
Silverstein (2004) en voor manieren om een poison pill te omzeilen Velasco (2003).

227. Zie hierover uitgebreid Bebchuk, Coates & Subramanian (2002a).
228. Zie Velasco (2002), p. 403.
229. Zie over by-law proposals over poison pills o.a. Gilson (2001b), Lipton (2002), Gilson

(2002) en Lipton & Rowe (2001), Gorden (1997), Coffee (1997), Bebchuk & Ferrel (2001a),
Hammermesh (1998), McDonnell (2005) en Richards & Stearn (1999).
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3.5 Afsluitende opmerkingen

De in dit hoofdstuk beschreven standpunten van Lipton en zijn tegenstanders
raken aan een van de kernvragen van het vennootschapsrecht: wie bepaalt de
uitkomst van vijandige overnames, de vennootschapsleiding of aandeelhouders
(‘who decides’)? Het Delaware Supreme Court heeft zich in 1985 in het debat
gemengd. De rechters waren zich bij de Unocal uitspraak zeer bewust van de
discussie in de literatuur en van het feit dat zij deze met hun uitspraak in feite
moesten beslechten.230 Men heeft in zekere zin een middenweg gekozen. Geen
van de partijen heeft volledig gelijk gekregen.231 Wel moet worden geconclu-
deerd dat de voorstanders van een prominente rol voor de board duidelijk
hebben gewonnen.232 De passiviteitsgedachte is onmiskenbaar afgewezen.
Daarbij heeft het Delaware Supreme Court niet alleen de strikte passiviteit
van Easterbrook & Fischel afgewezen, maar ook de iets gematigdere variant
zoals bepleit door Gilson en Bebchuk. Beschermingsmaatregelen, waaronder de
zeer effectieve poison pill, zijn in de VS toegestaan, en de board heeft een
ruime bevoegdheid om deze maatregelen ook daadwerkelijk te nemen. Maar
ook Lipton heeft niet volledig zijn zin gekregen. De bevoegdheid om bescher-
mingsmaatregelen te nemen is immers enigszins ingeperkt. Deze beslissingen
vallen niet automatisch onder de business judgment rule, maar worden onder
een striktere standaard beoordeeld. Bovendien heeft het Delaware Supreme
Court geoordeeld dat deze standaard niet geldt in Revlon-situaties. Desondanks
zal Lipton tevreden zijn. Aan de striktere standaard moet niet al te zwaar
worden getild. Mede gezien de latere invulling in de rechtspraak, is het voor een
board in de praktijk niet al te moeilijk om aan de redelijkheids- en proporti-
onaliteitstoets van Unocal te voldoen.233 Unitrin kan worden gezien als een
bevestiging van de Unocol-uitspraak en een behoorlijk versteviging van de
daaraan ten grondslag liggende gedachten over de rol van de board. Bovendien
is geoordeeld dat de Revlon-norm, die de bewegingsvrijheid voor de board
inperkt, slechts op een beperkt aantal situaties van toepassing is.234

230. Zie Moore (2006), p. 870-872 en 881.
231. Dit in de woorden van rechters zelf, zie o.a. Allen, Jacobs & Strine (2002a), p. 1079, Allen

(2003), p. 561-562. Zie ook Veasey (2003), p. 1015-1016 (‘Current Delaware law does not
fully accommodate either a shareholder choice or a management discretion regime.’).

232. Lipton stelt dan ook in 2005 dat wat hem betreft het pleit is beslecht. Zie Lipton (2005),
p. 1369. Zie ook Moore (2006), waar hij beschrijft hoe het Delaware Supreme Court heel
veel van het standpunt van Lipton heeft overgenomen. Zie echter Allen & Strine (2005),
p. 1392-1394, die stellen dat de juridische slag misschien heeft gewonnen, maar dat zijn
visie op beursvennootschappen (de Insitutionalist View) door andere (economische) ont-
wikkelingen uiteindelijk niet heeft stand gehouden en heeft verloren van de Finance View.

233. Zie o.a. Loewenstein (2001), Kahan (1994), p. 586, Gilson & Kraakman (1989), p. 249 en
Gilson & Kraakman (2005), p. 1428-1429.

234. Zie Allen, Jacobs & Strine (2002a), p. 1080.
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Met de uitspraken van het Delaware Supreme Court uit 1985 is het debat tussen
voor- en tegenstanders van een actieve rol van de vennootschapsleiding bij
vijandige overnames niet geëindigd. De discussie is onverminderd doorgegaan
en duurt tot de dag van vandaag in alle hevigheid voort. Dit blijkt bijvoorbeeld
uit de bijdragen aan een symposium dat in 2005 werd gehouden ter gelegenheid
van het feit dat Lipton de discussie 25 jaar daarvoor met de publicatie van zijn
beroemde artikel ‘Takeover Bids in the Boardroom’ was begonnen.235 De
meeste deelnemers aan de discussie van het eerste uur spelen nog steeds een
invloedrijke rol. Zo hebben Gilson en Lipton in 2002 in vier artikelen een
polemiek gevoerd over de juistheid van de Unocal beslissing en de jurispru-
dentie van het Delaware Supreme Court236 en heeft Bebchuk de laatste jaren in
een voortdurende stroom artikelen zijn oude standpunten nog eens kracht
bijgezet.237 De discussie blijft in de kern dezelfde en wordt langs dezelfde
lijnen voortgezet die destijds door Lipton, Easterbrook & Fischel, Gilson en
Bebchuk zijn uitgezet, hetgeen door de deelnemers zelf uitdrukkelijk wordt
onderkend. Er bestaat nog steeds een klassieke tweedeling tussen twee kampen,
met aan de ene kant de aanhangers van ‘board primacy’, ook wel ‘traditio-
nalists’ genoemd, en aan de andere kant de aanhangers van ‘shareholder
primacy’.238 Het gaat uiteindelijk om een fundamenteel verschil van inzicht
over het doel van de vennootschap. Tussen een beperkte, aandeelhouders-
gerichte opvatting over de vennootschap en een bredere opvatting over de
vennootschap. Bij deze laatste opvatting spelen meer belangen dan alleen de
belangen van aandeelhouders.239

Toch zijn wel verschuivingen waar te nemen. De discussie gaat bijvoorbeeld
niet meer zozeer over de legitimiteit van de poison pill, maar over de vraag of

235. Zie 60 The Business Lawyer 1369 (2005), met bijdragen van Lipton (2005), Allen & Strine
(2005), Balotti, Varallo & Czeschin (2005), Gilson & Kraakman(2005), Stout (2005) en
Atkins (2005).

236. Zie Gilson (2001b), Lipton & Rowe (2001), Gilson (2002) en Lipton (2002).
237. Zie o.a. Bebchuk (2002), Bebchuk (2003a) en Bebchuk (2005a), Bebchuk (2005b) en

Bebchuk (2006). Daarnaast zijn er ook nog nieuwe deelnemers aan de discussie. Met name
Bainbridge is een grote en invloedrijke medestander van Lipton geworden. Zie o.a.
Bainbridge (2002a), Bainbridge (2003a) en Bainbridge (2006c).

238. Zie voor een overzicht van de director primacy/shareholder primacy discussie o.a. Coates
(2001), p. 1326. Zie ook Dent (2008), die binnen de traditionalists nog twee kampen
onderscheid, aanhangers van board primacy en van het team production model. Hij stelt dat
er geen sprake is van board of shareholder primacy, maar van CEO primacy. Zie voor een
overzicht van de discussie uit de jaren ’80 Romano (1992).

239. Zie Allen, Jacobs & Strine (2002a), p. 1071-1072 die spreken over de Property Model,
waarbij een vennootschap uitsluitend de belangen van haar huidige aandeelhouders moet
dienen, en de Entity Model, waarbij de vennootschap langetermijn waarde dient te creëren,
ongeacht of dat in het belang is van haar huidige aandeelhouders. Zie over dit onderscheid al
Allen (1992), p. 264-266. Zie ook Allen & Strine (2005), die in gelijke zin spreken over de
Finance View en de Institutionalist View.
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aandeelhouders voorstellen kunnen doen om de by-laws te wijzigen, waardoor
het gebruik van de poison pill aan banden wordt gelegd. Vaak wordt gesteld dat
deze kampen de vraag ‘who decides’ op geheel verschillende wijze beant-
woorden. De klassieke opvatting is dat board primacists vinden dat de board
moet beslissen (volledig beschermd door de business judgment rule) en dat
shareholder primacists vinden dat aandeelhouders moeten beslissen (hetgeen
passiviteit van de board inhoudt). Dat was begin jaren ’80 wellicht zo, maar het
ligt nu iets genuanceerder. Het is niet meer absoluut vóór boards en tegen
aandeelhouders. Ook Lipton stelt dat uiteindelijk aandeelhouders beslissen; er
is dus wel degelijk ‘shareholder choice’. Alleen gaat de beslissing in zijn visie
via verkiezingen en niet via het accepteren van een tender offer. Als board ter
afwering van een vijandig bod een poison pill in stelling brengt, en aandeel-
houders daarmee ontevreden zijn, dan moeten ze de board via een proxy contest
ontslaan.240 Partijen zijn het in wezen dus eens dat boards overnames niet tot in
het oneindige kunnen tegenhouden. Het gaat er nu in feite om voor welke safety
valve wordt gekozen, proxy contests of tender offers.241 De positie van het
Delaware Supreme Court lijkt ook op dit punt het meeste op dat van Lipton.242

Deze positie houdt in feite in een voorkeur voor verkiezingen als safety-valve.
De board mag heel ver gaan met het nemen van beschermingsmaatregelen,
maar mag een verkiezingstrijd niet illusoir maken.243 Ondanks deze toenade-
ring zullen beide kampen het nooit helemaal eens worden. Men praat voor een
groot deel langs elkaar heen, aldus ook een aantal rechters van het Delaware

240. Zie Lipton (2002), p. 1037 en 1054.
241. Zie ook Gilson (2001b), p. 500-501 en Strine (2002), p. 877.
242. Lipton vindt de huidige balans in het overnamerecht van Delaware de juiste. Enerzijds geeft

de poison pill de board van de doelvennootschap voldoende tijd en invloed over het proces.
Anderzijds biedt een proxy contest die door een bieder kan worden gelanceerd een
veiligheidsklep op dit systeem. De poison pill en een proxy contest zorgen voor een perfecte
balans tussen de bieder en de doelvennootschap. Tegen een overnamebod kan een board niet
‘nooit’ zeggen, maar het kan wel ‘nee’ zeggen teneinde voor aandeelhouders de beste
transactie te bewerkstelligen. Zie Lipton (2002), p. 1054. Zie ook positief Gordon (2002) die
stelt dat de huidige praktijk prima in evenwicht is. Staggered boards zorgen ervoor dat
poison pills daadwerkelijk effectief werken.

243. Strine stelt dat substantive coercion en proxy contests de twee pijlers zijn waar het
overnamerecht van Delaware op rust. Teneinde te voorkomen dat aandeelhouders worden
misleid en ten onrechte hun aandelen verkopen (substantive coercion) mogen boards
beschermingsmaatregelen zoals de poison pill nemen. De mogelijkheid van een proxy
contest, een zogenoemde proxy out, zorgt ervoor dat deze bevoegdheid niet ongebreideld is.
Deze beide concepten hebben de hoeveelheid poison pill litigation verminderd en over-
namegevechten verschoven naar verkiezingen van directors. Zie Strine (2002), p. 877. Zie
ook Millstone (2005), p. 5. Er is veel kritiek op deze jurisprudentie en er is ook een groot
aantal alternatieve voorstellen ontwikkeld voor de huidige jurisprudentiële lijn in Delaware.
Zie o.a. Regan (2001), Gilson (2001b), Bebchuk (2002), Bebchuk (2005a), Bebchuk (2006),
Bebchuk, Coates & Subramanian (2002a), Thompson & Smith (2001), Gilson & Kraakman
(2002), Parades (2003) en Black & Kraakman (1996).
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Chancery Court.244 Voormalig Chief Justice van het Delaware Supreme Court
Veasey beschrijft de discussie als ‘.. an extraordinary symphony, with half the
orchestra playing in A major and the other half playing simultaneously in B-flat
minor… It falls to the Delaware courts to articulate and apply economically
coherent resolutions on a case-by-case basis.’ 245 Hij parafraseert de beroemde
uitspraak van Winston Churchill over democratie: ‘... the Delaware model may
be inadequate – except when compared to all the alternatives.’ 246

244. Zie Allen, Jacobs & Strine (2002a), p. 1072. Zie ook Stout (2003b), p. 689.
245. Veasey (2003), p. 1011. Zie ook Kanda (2004), p. 68: “... there is so much debate among

commentators that opinions are quite divided among reasonable people.” En “… normative
arguments in academic literature about what measures should be legally permitted or
prohibited as takeover defenses, and to what degree, are hopelessly split in the United
States, and no one can even discern the dominant view.”

246. Veasey (2003), p. 1011, waarbij hij verwijst naar een soortgelijke parafrase van Stout
(2003b), p. 689.
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Hoofdstuk 4. Tussenconclusie:
overeenkomsten en verschillen

4.1 Overeenkomsten en verschillen uit Deel I

Voor de beantwoording van de drie in Hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeks-
vragen dient een rechtsvergelijkend onderzoek te worden verricht naar de
beschermingspraktijk in Nederland en in deVS. In dit Deel I heb ik in Hoofdstuk 2
en Hoofdstuk 3 gekeken naar de wijze waarop in beide landen kan worden
beschermd tegen vijandige overnames. De gehanteerde beschermingsmaatregelen
en de relevante jurisprudentie zijn aan de orde gekomen. Hieruit blijkt dat tussen
beide landen een aantal overeenkomsten is aan te wijzen. Zo zijn er duidelijke
overeenkomsten in de wijze waarop in Nederland en in de VS in vijandige
overnamesituaties wordt omgegaan met de normering van bestuurlijk handelen.
In beide landen is de passiviteitsregel afgewezen. In de VS heeft het Delaware
Supreme Court zich in 1985 nadrukkelijk in het debat tussen voor- en tegen-
standers van passiviteit gemengd. Het bepaalde in de Unocal-uitspraak expliciet
dat het de board is toegestaan om beschermingsmaatregelen te nemen.1 Boven-
dien oordeelde het later dat jaar in de Moran-uitspraak dat de recent uitgevonden
poison pill rechtmatig was.2 Hiermee gaf het nadrukkelijk aan dat de vennoot-
schapsleiding in vijandige overnamesituaties een actieve rol diende te spelen. Ook
in Nederland wordt de passiviteitsregel niet toegepast. Bescherming is van
oudsher toegestaan. Dit blijkt uit een aantal recente uitspraken van de Hoge
Raad en is bij de implementatie van de Richtlijn in 2007 ook door de wetgever
uitdrukkelijk bevestigd.3 Daarbij werd de passiviteitsregel niet dwingend voor-
geschreven. Het is voor beursvennootschappen sindsdien wel mogelijk de
passiviteitsregel statutair toe te passen, maar daarvan wordt tot op heden geen
gebruik gemaakt. Als gevolg hiervan worden de gedragsnormen in vijandige
overnamesituaties in beide landen door rechters geformuleerd. Dat is niet

1. Zie § 3.4.3 onder A.
2. Zie § 3.4.3 onder D.
3. Zie o.a. de RNA- en ABN AMRO-uitspraken van de Hoge Raad, besproken in § 2.4.2 onder

A en in § 2.4.2 onder C. Zie over de implementatie van de Richtlijn § 2.5. Het is niet zo
vreemd dat rechters de passiviteitsregel niet van toepassing hebben verklaard. Het is immers
niet aan rechters maar aan de wetgever om een dergelijke regel in te voeren. Zie Willems
(2000). Overigens zou kunnen worden betoogd dat de OK in haar eerste ABN AMRO
beschikking wel een soort passiviteitsregel heeft toegepast. Zie hierover § 2.4.2 onder C. Zie
ook Van Ginneken (2007a) en Nieuwe Weme (2007a).
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verrassend. Zodra men de keuze maakt de vennootschapsleiding in vijandige
overnamesituaties een rol te geven, is het vrijwel onvermijdelijk dat de rechter
uiteindelijk de normen moet vaststellen. Voor de normering van bestuurlijk
handelen in dergelijke situaties is geen eenduidige wettelijke regel te geven.
Het zal erg afhangen van de omstandigheden van het geval. Rechters zullen
beschermingsmaatregelen van geval tot geval moeten beoordelen. Daarmee
formuleren ze de normen voor het overnamespel. Voor de uitkomst van vijandige
overnames is deze normering van groot belang. Deze bepaalt immers hoe ver
de vennootschapsleiding mag gaan in het afweren van een vijandig bod. De
geformuleerde normen dienen ervoor te zorgen dat de vennootschapsleiding
legitieme belangen kan beschermen. Tegelijkertijd voorkomen zij dat de vennoot-
schapsleiding beschermingsmaatregelen neemt ter bescherming van haar eigen
positie en belangen. Deze mogelijkheid van verschansing gaat ten koste van de
heilzame en disciplinerende werking van de market for corporate control. Een
efficiënte market for corporate control, zo is de gedachte, zorgt ervoor dat slecht
management wordt vervangen. Het feit dat een vennootschap slecht wordt geleid
wordt weerspiegeld in de waarde van de vennootschap en dus in de beurskoers.
Een partij die van oordeel is dat er met een andere leiding en een ander beleid
meer waarde kan worden gecreëerd zal een bod doen op de aandelen en bij het
slagen daarvan de zittende leiding waarschijnlijk vervangen. Deze voortdurende
dreiging zorgt ervoor dat bestuurders en commissarissen hun best (blijven) doen
en dat de activa economisch zo efficiënt mogelijk worden ingezet.4 De normering
van bestuurlijk handelen is niet alleen van belang voor de uitkomst van vijandige
overnamegevechten, maar is ook relevant voor onderhandelingen over vriende-
lijke fusies en overnames. Het is in die situaties belangrijk te weten wat de
verplichtingen zijn en tot hoe ver men kan gaan.

Tegelijkertijd is een cruciaal element van het vennootschapsrecht dat er een
zekere terughoudendheid bestaat om rechters besluiten van ondernemers
inhoudelijk te laten beoordelen. Over het algemeen wordt het niet wenselijk
geacht dat de rechter op de stoel van de ondernemer gaat zitten.5 Dit verdraagt
zich volgens de wetgever zelfs niet met de taak en positie van de rechter in het
Nederlandse rechtsbestel.6 De rechter moet zich niet te sterk toespitsen op de
inhoud van het beleid van de ondernemer. In dit verband wordt vaak betoogd
dat rechters nu eenmaal geen ondernemers zijn en dat men moet waken voor het
ten toon spreiden van wijsheid achteraf. Slechte ondernemersbeslissingen
moeten niet te snel worden gesanctioneerd aangezien dit risicomijdend gedrag
zou stimuleren, met alle economische consequenties van dien.7 Er wordt

4. Easterbrook & Fischel hebben deze theorie uitgewerkt in Easterbrook & Fischel (1981a). Zie
hierover § 3.4. onder B. Zie ook Van Ginneken (2008), p. 1074-1078.

5. Zie Timmerman (2003a), p. 555 en Assink (2007a), p. 14-42. Zie hiervoor ook § 2.4.1.
6. Zie Kamerstukken II, 1991/1992, 22 400, nr. 3, p. 8.
7. Zie Timmerman, (2003a), p. 556 en Assink (2005), p. 372.
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kortom veel van rechters gevraagd. Met deze uitgangspunten in het achterhoofd
hebben rechters in Nederland en in Delaware voor bestuurlijk handelen in
vijandige overnamesituaties enigszins vergelijkbare gedragsnormen vastge-
steld.8 De bewoordingen waarmee de Hoge Raad (en de Ondernemingskamer)
in RNA aangeven hoe de toelaatbaarheid van beschermingsmaatregelen moet
worden beoordeeld lijken in hoge mate op de bewoordingen uit de Unocal-
uitspraak van het Delaware Supreme Court. In beide gevallen dient het nemen
van beschermingsmaatregelen een adequate en proportionele reactie te zijn op
een reële bedreiging. Ook in andere uitspraken zijn Amerikaanse invloeden aan
te wijzen.9

Uit Deel I blijkt ook dat tussen beide rechtssystemen niet alleen overeenkomsten,
maar ook een aantal verschillen bestaat. Een verschil is bijvoorbeeld gelegen in de
gehanteerde beschermingsmaatregelen. In de VS is bekendste beschermingsmaat-
regel de poison pill. In combinatie met zogenoemde staggered boards blijkt dit
een formidabel wapen te zijn in een overnamestrijd.10 Een poison pill kan in
wezen zonder enige aandeelhoudersinvloed worden ingezet. In Nederland bestaat
een dergelijke poison pill niet,11 maar wordt veelal gebruik gemaakt van een
constructie met preferente aandelen. Verder valt op dat de beschermingsmaatregel
die door de board van Unocal werd genomen, een discriminerend bod op eigen
aandelen, in Nederland om verschillende redenen niet is toegestaan. Een ander
verschil is dat de normering van bestuurlijk handelen tot stand is gekomen in
procedures van geheel verschillende aard. In de VS wordt het handelen van de
vennootschapsleiding beoordeeld in juridische procedures die ook worden ge-
bruikt voor de vaststelling van aansprakelijkheid van directors. Hiervan is in
Nederland geen sprake. In Nederland gaat het veelal om uitspraken in enquête-
procedures, gericht op het beleid van de vennootschap, niet om de aansprakelijk-
heid van bestuurders of commissarissen. Verder blijkt dat aandeelhouders in de
VS een aantal mogelijkheden hebben om de vennootschapsleiding aan te spreken
die wij in Nederland niet kennen. Het bestaan van derivative suits en class actions
zijn in het Amerikaanse systeem zeer belangrijk. Beide fenomenen komen in de
Nederlandse praktijk niet of nauwelijks voor. Daartegenover staat weer dat de
Nederlandse enquêteprocedure zeer laagdrempelig is en in de praktijk een zeer

8. Zie Van Ginneken (2006a). Dit is eerder aangestipt door Doorman (2004), p. 404,
Timmerman (2005), p. 4 en Assink (2005), p. 376.

9. Zie ook OK 3 mei 2007, JOR 2007/143, m.nt. Nieuwe Weme (OK ABN AMRO I), waar de
OK een norm formuleert die lijkt op de norm uit de Revlon-uitspraak van het Delaware
Supreme Court (zie over ABN AMRO § 2.4.2 onder C en over Revlon § 3.4.3 onder C; zie
hierover ook Van Ginneken (2007a)). Ook de Gucci beschikking van de OK vertoonde al
gelijkenissen met de Unocal gedachte, met name bij de beoordeling van de transactie met
PPR. Zie OK 27 mei 1999, NJ 1999, 487, JOR 1999/121 m.nt. Prinsen (Gucci).

10. Zie hierover uitgebreid Bebchuk, Coates & Subramanian (2002a) en (2002b).
11. Zie Van Ginneken (2005), p. 130-137. Zie ook Posch (2008).
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effectief middel blijkt om de vennootschapsleiding ter verantwoording te roepen.
De bevoegdheid van de Ondernemingskamer om onmiddellijke voorzieningen te
treffen draagt hier in belangrijke mate aan bij. Bovendien lijkt de rechterlijke
toetsing in de VS, mede door het bestaan van de business judgment rule, wat
terughoudender dan de wijze waarop in ons enquêterecht wordt getoetst. Al deze
overeenkomsten en verschillen zullen in acht moeten worden genomen bij de
beantwoording van de drie geformuleerde onderzoeksvragen.12

4.2 Verschillen te bestuderen in Deel II

Deel I geeft een overzicht van de beschermingspraktijk en de relevante
jurisprudentie in beide landen. Dit geeft een goed inzicht in de wijze waarop
Amerikaanse en Nederlandse vennootschappen zich kunnen beschermen. Dit
onderzoek is mijns inziens echter niet afdoende om de gestelde onderzoeks-
vragen te beantwoorden. Uit Deel I blijkt dat beide rechtssystemen op een
drietal belangrijke terreinen nader dienen te worden bekeken. Teneinde de drie
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, dienen ook de hieruit voortvloei-
ende verschillen in acht te worden genomen.

Het gaat ten eerste om de regels voor de bieder. Onderzocht moet worden welke
inhoudelijke en procedurele regels op openbare biedingen van toepassing zijn.
Deze regels kunnen relevant zijn. Zo ging het in Unocal om de bescherming
tegen een two tier front end loaded bod, met een duidelijk risico voor
aandeelhouders. Een dergelijk bod is in Nederland niet toegestaan. In Hoofd-
stuk 5 ga ik in op de regels die van toepassing zijn op het verwerven van
aandelen, zowel onderhands, als door middel van een openbaar bod. Hieruit
komt een fundamenteel verschil naar voren. In Nederland bestaat sinds de
implementatie van de Richtlijn het verplicht openbaar bod, dat moet worden
uitgebracht bij de verwerving van 30% van de aandelen. In de VS kent men een
dergelijke regeling niet.

Een tweede relevant verschil vloeit voort uit wat ik noem de tweede fase. Zelfs
bij een succesvol openbaar bod blijkt in de praktijk dat een deel van de
aandeelhouders van de doelvennootschap hun aandelen niet aanmelden. Er
blijft dus altijd een minderheid van de aandeelhouders over. Om allerlei redenen
zal de overnemer ook de aandelen van deze overblijvende minderheid in
bezit willen krijgen. In de praktijk bestaan er verschillende manieren waarop
de overblijvende minderheid kan worden uitgestoten. Hierbij is van belang hoe
deze minderheidsaandeelhouders worden beschermd. Ook op dit terrein, de
wijze van uitstoting en de bescherming van de overblijvende minderheid,

12. Zie § 1.1.
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bestaan er tussen Nederland en de VS verschillen. Zo komt in Nederland de in
de VS veel gebruikte cash-out sqeeze-out merger niet voor. Deze verschillen
komen aan de orde in Hoofdstuk 6.

Een derde verschil vloeit voort uit de wijze waarop aandeelhouders in de
praktijk kunnen deelnemen aan de besluitvorming in de ava. Het gaat specifiek
om de aanwezigheid van een efficiënt systeem van proxy voting (stemmen bij
volmacht), in Nederland ook wel aangeduid als stemmen op afstand.13 De
Amerikaanse rechters benadrukken bij de beoordeling van beschermingsmaat-
regelen het belang van het feit dat er nog een mogelijkheid is om via een proxy
contest de board te vervangen. Proxy solicitation, het verwerven van vol-
machten, is in de VS als het ware een alternatief voor een openbaar bod of kan
een openbaar bod ondersteunen. Door voldoende volmachten te verwerven en
de board te vervangen kan de controle over de doelvennootschap ook langs
deze weg worden overgenomen. Het gaat dan om een overname door het
verwerven van stemvolmachten in plaats van door het verwerven van de
aandelen zelf. In de VS bestaat er voor deze proxy solicitation een uitgebreid
juridisch en praktisch raamwerk, dat in wezen al sinds de jaren ’30 van de
vorige eeuw bestaat. Dit speelt in de praktijk bij de corporate governance van
beursvennootschappen een grote rol. Een vergelijkbaar systeem bestaat in
Nederland niet. Dit komt uitgebreid naar voren in Hoofdstuk 7.

Na de beschrijving van de hiervoor genoemde verschillen in Deel II (Hoofd-
stukken 5, 6 en 7) ga ik in Deel III in op wat dit onderzoek voor Nederland
betekent en beantwoord ik de drie geformuleerde onderzoeksvragen. In Hoofd-
stuk 8 behandel ik de eerste onderzoeksvraag, of de vennootschapsleiding bij
vijandige overnames op grond van het level playing field argument met de VS een
actieve rol dient te hebben en de passiviteitsregel dus terecht is afgewezen. Dat
doe ik op basis van een analyse van de overeenkomsten en verschillen tussen
beide rechtssystemen die voortvloeien uit Deel I en Deel II. Mijn conclusie is dat
de keuze voor een actieve rol van de vennootschapsleiding niet uitsluitend op
basis van dit argument zou moeten worden gemaakt. In Hoofdstuk 9 behandel ik
vervolgens de tweede onderzoeksvraag, of overige argumenten de keuze voor een
actieve rol van de vennootschapsleiding en de afwijzing van de passiviteitsregel
rechtvaardigen. Hierbij kijk ik met name naar de in de Amerikaanse discussie naar
voren gebrachte argumenten, uiteraard ook hier weer met inachtneming van de
verschillen die voortvloeien uit Deel I en II. Aan het slot van Hoofdstuk 9 kom
ik tot de conclusie dat een aantal argumenten de keuze voor een actieve

13. Deze term is geïntroduceerd door Winter. Zie Winter (1998).
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vennootschapsleiding inderdaad rechtvaardigt. De vraag die dan rijst is wat die
actieve rol van de vennootschapsleiding dan inhoudt, tot hoever mag de vennoot-
schapsleiding gaan? Dit brengt mij bij de derde onderzoeksvraag, wat in vijandige
overnamesituaties de juiste normering van bestuurlijk handelen is. Met de
beantwoording van deze vraag sluit ik in Hoofdstuk 10 af. Daarbij ga ik in op
de normering zoals die naar mijn mening in Nederland zou moeten worden
toegepast. Hierbij besteed ik tevens aandacht aan de vraag hoe de door mij
voorgestelde normering in de recente rechtspraak had kunnen worden gehanteerd.
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Deel II

ENIGE RELEVANTE VERSCHILLEN
TUSSEN BEIDE RECHTSSYSTEMEN
NADER BEKEKEN





Hoofdstuk 5. De regulering van
overnamebiedingen

5.1 Inleiding

Er zijn verschillende manieren waarop de activiteiten van een beursvennoot-
schap kunnen worden overgenomen. Kort gezegd kan dit door de overname van
alle activa, door middel van een juridische fusie en door het verwerven van alle
aandelen. De eerste twee methoden vereisen de medewerking van het bestuur
van de doelvennootschap en zijn dan ook niet geschikt voor vijandige
overnames. Kenmerkend daarvoor is immers dat de overnamepoging wordt
gedaan tegen de wil van de vennootschapsleiding van de doelvennootschap en
dus ook zonder haar medewerking. Vijandige overnemers dienen zich dus als
het ware over het hoofd van de vennootschapsleiding heen rechtstreeks te
richten tot de aandeelhouders van de doelvennootschap. De klassieke manier
om een vijandige overname te bewerkstelligen is dan ook de derde methode, het
verwerven van alle aandelen van de doelvennootschap.1 De leiding van de
doelvennootschap behoeft daarbij in principe geen rol te spelen, de overnemer
koopt de aandelen direct van de aandeelhouders. Deze verwerving van aandelen
kan op verschillende manieren. Men kan de aandelen onderhands kopen via de
normale beurshandel of via bloktransacties met (grote) aandeelhouders, waarbij
een pakket aandelen in een keer van dezelfde partij wordt gekocht.2 In de
praktijk zal het vaak moeilijk zijn via dergelijke onderhandse transacties een
overname van een beursvennootschap te bewerkstelligen. De door de over-
nemer zelf gecreëerde vraag zal de koers van de aandelen waarschijnlijk doen
stijgen, waardoor de overname duurder wordt. Bovendien zal het tijdrovend
en duur zijn. Een tweede methode om aandelen te verwerven is het uitbrengen
van een openbaar bod. Hierbij kunnen aandeelhouders hun aandelen tegen een
bepaalde prijs en op bepaalde voorwaarden aan de overnemer aanbieden. In de
praktijk vindt vaak een combinatie van deze twee methoden plaats. Door één of

1. In de meest simpele vorm, wordt de doelvennootschap een 100% dochter van de overnemer.
In de praktijk bestaat er een groot aantal variaties in de wijze waarop een dergelijke
acquisitie kan worden gestructureerd, maar in alle gevallen worden de aandelen in de
doelvennootschap verworven. Meestal wordt er speciaal voor de overname een dochter-
vennootschap opgericht die de aandelen verwerft. Na de overname worden de dochter en de
doelvennootschap gefuseerd.

2. Zie over de behandeling van pakketvergoedingen Eisma (2008).
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meer onderhandse transacties verschaft de overnemer zich een positie in de
doelvennootschap (in de VS worden dit ook wel beachhead of foothold
acquisitions genoemd), waarna men overgaat tot het uitbrengen van een
openbaar bod op de rest van de aandelen. In dit hoofdstuk ga ik op de twee
genoemde methoden in. Hierbij ligt de nadruk op de regulering van
overnamebiedingen.

De overnemende partij dient doorgaans een groot aantal regels in acht te nemen.
De toepasselijke regels zijn vaak van effectenrechtelijke aard, die primair
worden gehandhaafd door de overheid. Met name in de VS speelt daarnaast
de private handhaving door aandeelhouders een grote rol. De toepasselijke
regels zien met name op transparantie. De regulering van openbare biedingen
bevat daarnaast ook een groot aantal procedurele regels. In § 5.2 beschrijf ik de
situatie in de VS, waarbij ik onderscheid maak tussen onderhandse aankoop van
aandelen (§ 5.2.2) en openbare biedingen (tender offers) (§ 5.2.3). In § 5.3 komt
vervolgens de Nederlandse regulering aan de orde. Ook hier maak ik het
onderscheid tussen onderhandse aankoop (§ 5.3.2) en openbare biedingen
(§ 5.3.3). Vervolgens ga ik in op het verplicht bod, dat met de implementatie
van de Richtlijn in de Nederlandse wetgeving is geïntroduceerd (§ 5.3.4).
In § 5.4 rond ik af met een analyse van de verschillen op dit gebied tussen beide
rechtssystemen.

5.2 Verenigde Staten

5.2.1 Inleiding

De onderhandse aankoop van aandelen en openbare biedingen worden in de
Verenigde Staten sinds 1968 gereguleerd door de Exchange Act. Vóór die tijd
was er op dit terrein geen wet- of regelgeving, noch op het niveau van de staten,
noch op federaal niveau. In 1968 werd de Williams Act ingevoerd. Deze wet
introduceerde een aantal bepalingen in de Exchange Act (§ 13(d), 14(d) en
14(e)), waarmee regels voor onderhandse aankopen en openbare biedingen
(tender offers) in de federale effectenwetgeving werden opgenomen.3 De
Williams Act was een reactie op de opkomst gedurende het begin van de jaren
’60 van het gebruik van openbare biedingen in contanten (cash tender offers)
om beursvennootschappen over te nemen. Voor die tijd werden overnames
vooral gefinancierd met aandelen. Door het gebruik van contanten kwam een
hiaat in de federale effectenwetgeving aan het licht. Openbare biedingen

3. De Williams Act voegde § 13(d)-(e) en § 14(d)-(f) toe aan de Exchange Act. De Williams
Act is sinds een aantal wijzigingen in 1970 niet meer substantieel is gewijzigd. Zie Gilson &
Black (1995), p. 897.
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waarbij de aandeelhouders van de doelvennootschap in ruil voor hun aandelen
aandelen in de bieder kregen – zogenoemde exchange offers – waren doorgaans
onderworpen aan de openbaarmakings- en anti-frauderegels van de Securities
Act. Dit vanwege het feit dat de bieder hiervoor meestal nieuwe aandelen moest
uitgeven. De Securities Act was niet van toepassing als het bod in contanten
luidde. Corporate raiders maakten hier handig gebruik van. Bij biedingen in
contanten was er geen enkele verplichting om informatie openbaar te maken.
Men kon dus volledig in het geheim opereren en grote pakketten aandelen
verwerven zonder dat iemand het in de gaten had. Verder bestonden geen
specifieke regels tegen het gebruik van bepaalde manipulatieve praktijken en
het verschaffen van onjuiste of misleidende informatie. Dit betekende dat
aandeelhouders vaak onvolledig en onjuist werden geïnformeerd. Er waren
ook geen wettelijke termijnen. Aandeelhouders konden worden gedwongen om
binnen hele korte termijnen te beslissen of zij het bod al dan niet wilden
accepteren (zogenoemde Saturday Night Specials, zie hierna). Op deze wijze
kon worden voorkomen dat de doelvennootschap haar visie op het bod kon
presenteren of dat andere belangstellende partijen concurrerende biedingen
konden uitbrengen. Hierbij moet worden opgemerkt dat er ook voor doel-
vennootschappen geen regels golden. Als een vennootschap in de gaten kreeg
dat een overnamepoging op handen was, was er niets dat belette dat ook zij zich
bediende van allerlei misleidende informatie of andere praktijken, teneinde de
overname te verhinderen. Het doel van de Williams Act was om aan deze
situatie, waarin partijen zonder enige vorm van regulering konden doen wat zij
wilden, een einde te maken.

De Williams Act vloeit voort uit een initiatief van Senator Harry Williams uit
New Jersey. Doel van zijn wetsvoorstel was, in zijn woorden, het beschermen van
proud old companies tegen vijandige overnames van corporate raiders. Deze
overnames beschouwde hij als een vorm van industrial sabotage.4 De Williams
Act creëerde een raamwerk van transparantie- en anti-fraude bepalingen dat zich
richtte op het beschermen van de aandeelhouders van de doelvennootschap door
hen volledige en accurate informatie te verschaffen over alle potentiële changes in
corporate control. Senator Williams stelde in het debat over het wetsvoorstel
dat de bepalingen waren ontworpen om het element van geheimzinnigheid bij
overnames weg te nemen. Verder garandeerde de wet dat aandeelhouders
voldoende tijd kregen om alle informatie te evalueren zodat zij zonder oneven-
redige druk een goed geïnformeerde beslissing konden nemen. De wet beoogde
neutraal te zijn. Geen van de bij een vijandige overname betrokken partijen werd
bevoordeeld. De Williams Act diende ervoor te zorgen dat alle partijen, zowel
de bieder als de doelvennootschap, gelijke mogelijkheden kregen om hun zaak te
bepleiten, waarna het aan aandeelhouders was om, goed geïnformeerd, te
beslissen.

4. Bainbridge (2003a), p. 280.

DE REGULERING VAN OVERNAMEBIEDINGEN

169



Zoals met alle federale effectenwetgeving het geval is, spelen de regels die
de SEC ter uitvoering van de Williams Act heeft uitgevaardigd een belangrijke
rol. Deze regels creëren een gedetailleerd raamwerk van regelgeving voor
zowel de onderhandse aankoop van aandelen als voor openbare biedingen.5

5.2.2 Onderhandse aankoop van aandelen (beachhead acquisitions)

A. Meldingsplichten (§ 13(d) Exchange Act)

Paragraaf 13(d) Exchange Act is gericht op transparantie. De bepaling creëert,
samen met de door de SEC op grond hiervan uitgevaardigde regels, een early
warning system dat is ontworpen om de leiding van een doelvennootschap en de
markt als geheel te informeren over mogelijke concentraties van aandelenbezit die
het begin zouden kunnen zijn van een overnamepoging. De tekst van § 13(d)
Exchange Act stelt dat ‘any person who acquires beneficial ownership of more
than 5% of the outstanding shares of any class of voting equity securities’ hiervan
melding moet maken bij de SEC, de desbetreffende vennootschap en de beurs
waarop de gekochte aandelen worden verhandeld.6 De melding moet worden
gedaan binnen 10 dagen na de verwerving van de aandelen op een speciaal
formulier, een zogenoemde Schedule 13D. Elke materiële verandering in de
gedeponeerde informatie moet vervolgens onverwijld worden gemeld. De tekst
van § 13(d) lijkt op zichzelf duidelijk, maar dit blijkt in de praktijk niet altijd het
geval te zijn. In het navolgende ga ik op een aantal elementen in.

1. ‘Any person’
De term any person wordt ruim ingevuld. § 13(d)(3) Exchange Act bepaalt dat
ook wanneer twee of meer personen als een groep handelen met het doel om
effecten te kopen, te houden of te verkopen, zij geacht worden een person te
zijn in de zin van § 13(d) Exchange Act. Als gevolg hiervan moet een
dergelijke groep een Schedule 13D deponeren als zij samen meer dan 5%
van de uitstaande aandelen houden. Om een groep te zijn in de zin van § 13(d)
Exchange Act dient er tussen de leden van de groep een bepaalde vorm van
overeenstemming te zijn over het kopen, houden of verkopen van de effecten.
De SEC heeft de deponeringsverplichting daarnaast uitgebreid tot groepen die

5. Zie over de Williams Act o.a. Bainbridge (2003a), p. 227-310, Berman (1987), Carney
(2000), p. 816-964, Choper, Coffee & Gilson (2004), p. 1111-1123, Davidoff (2006),
Eisenberg (2005), p. 1116-1124 en Gilson & Black (1995), p. 896-1008 en, in het bijzonder
over de regulering van grensoverschrijdende overnamebiedingen Basnage, Curtin & Rubin
(2006). Voor dit stuk is grotendeels uit deze stukken geput. Zie ook Raaijmakers & Van der
Schee (2008), p. 1138-1140 en Nederveen (2006), p. 114-117.

6. § 13(d) Exchange Act. Het gaat om onder § 12 Exchange Act geregistreerde effecten. De
aandelen van Amerikaanse beursvennootschappen vallen hier in principe onder. Ik beperk
mij in het navolgende tot deze aandelen.
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zijn gericht op de uitoefening van het stemrecht. In Regel 13d-5(b)(1) wordt
bepaald dat, als twee of meer personen samenwerken met het oog op het
uitoefenen van het stemrecht, zij ook een groep vormen in de zin van § 13(d)
Exchange Act. Hiermee zijn samenwerkingen die zijn gericht op het voeren van
een proxy contest onder § 13(d)(3) Exchange Act gebracht. Als gevolg hiervan
dienen ook dergelijke groepen een Schedule 13D te deponeren als hun
gezamenlijke aandelenbezit de drempel van 5% overschrijdt. Dit geldt zelfs
als zij niet van plan zijn om additionele aandelen te verwerven, maar zich
slechts richten op het verwerven van volmachten.

2. ‘Who acquires’
Een letterlijke interpretatie van de tekst van § 13(d)(1) leidt tot de conclusie dat
de verplichting tot deponering, ook voor een groep, slechts ontstaat nadat er
daadwerkelijk effecten zijn gekocht. De vraag was of de verplichting tot
deponering ook ontstaat zonder een daadwerkelijke transactie, bijvoorbeeld
als een aantal aandeelhouders die samen al meer dan 5% van de aandelen
houden, gaan samenwerken en een groep gaan vormen. De vraag werd door
verschillende rechters verschillend geïnterpreteerd.7 In reactie op deze verwar-
ring heeft de SEC in 1977 Regel 13d-5 uitgevaardigd, waarin uitdrukkelijk
werd bevestigd dat er ook zonder transactie een meldingsplicht kan ontstaan.
De regel bepaalt dat een groep wordt geacht de effecten van haar leden te
hebben gekocht op de dag dat de groep ontstaat. Als de leden van een groep
samen 5% van de aandelen houden, is men dus binnen 10 dagen na het ontstaan
van de groep verplicht tot het deponeren van een Schedule 13D. Dit geldt dus
ook als er na het ontstaan van de groep geen aandelen meer worden bijgekocht.

3. ‘Beneficial ownership of more than 5%’

De deponeringsverplichting ontstaat bij het verwerven van de beneficial ownership
van meer dan 5%. Het concept beneficial ownership kennen wij in het Nederlands
recht niet. Het ziet tot op zekere hoogte op het economisch eigendom van de
aandelen. Het gaat bij deze deponeringsplicht in ieder geval niet om het formele
aandeelhouderschap. Aandelen die in de Verenigde Staten aan de beurs worden
verhandeld zijn aandelen op naam. De personen die staan ingeschreven in het
aandeelhoudersregister zijn formeel aandeelhouder. Voor beursvennootschappen,
waarbij miljoenen aandelen per dag worden verhandeld, is het echter schier

7. In 1970 oordeelde het Seventh Circuit dat de deponeringsverplichting slechts ontstond als de
groep aandelen verwierf in aanvulling op de aandelen die zij al hield op het moment van de
overeenstemming tot samenwerking. Zie Bath Indus., Inc. v. Blot, 427 F.2d 97, 109 (7th Cir.
1970). In 1971 oordeelde het Second Circuit dat de deponeringsverplichting ontstond op het
moment van de overeenstemming tot samenwerking, zelfs als de leden van de groep niet van
plan waren additionele aandelen te verwerven. Zie GAF Corp. v. Milstein, 453 F.2d 709, 715
(2nd Cir. 1971). Zie hierover Carney (2000), p. 827-839, Bainbridge (2003a), p. 283 en Gilson
& Black (1995), p. 914.
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onmogelijk om al deze transacties te verwerken en het aandeelhoudersregister bij te
houden. Ter oplossing van dit probleem is in de VS een systeem van giraal
effectenverkeer geïntroduceerd, waarbij de fysieke stukken zijn geïmmobiliseerd.
Centraal in dit systeem is de Depository Trust Corporation (DTC), waar de meeste
aandelen worden bewaard. Als gevolg hiervan staat bij 90% van de beurs-
genoteerde vennootschappen in de VS Cede & Co., de gevolmachtigde van de
DTC in het aandeelhoudersregister vermeld. Banken en effectenhandelaren
houden rekeningen aan bij de DTC en de uiteindelijke beleggers houden weer
rekeningen aan bij deze banken en effectenhandelaren. Op deze wijze is er een
giraal effectensysteem ontstaan, waardoor via eenvoudige debitering en credite-
ring van rekeningen aandelen kunnen worden aan- en verkocht. De uiteindelijke
belegger is in dit systeem de economisch gerechtigde tot de aandelen, de
beneficial owner. Deze beneficial owner is niet de formele aandeelhouder. Dat
is immers de persoon die is ingeschreven in het aandelenregister. Dit maakt voor
de uitoefening van de aandeelhoudersrechten niet uit. Op grond van art. 8
Uniform Commercial Code (UCC) kan de benefical owner alle rechten uitoefenen
die bij het aandeel horen.8

Dit concept van beneficial ownership is voor de meldingsverplichtingen uit de
Williams Act van belang. Het bepaalt immers of er een meldingsverplichting
ontstaat. Voor de Williams Act, wordt het concept beneficial ownership nog
breder ingevuld dan door de UCC. Regel 13d-3(a) bepaalt dat iemand de
beneficial owner van effecten is als hij ‘by a contract, understanding,
arrangement, relationship or otherwise’ kan bepalen hoe er op de effecten
wordt gestemd of kan bepalen of ze verkocht worden. Verder bepaalt de regel
dat iemand die het recht heeft een effect binnen 60 dagen te kopen (bijvoorbeeld
door uitoefening van een optie) eveneens als beneficial owner wordt aangemerkt.
Partijen die effecten houden in het kader van hun gewone bedrijfsuitoefening,
zoals effectenhandelaren en banken, worden niet aangemerkt als beneficial
owners.De regel grijpt ook door juridische constructies heen. De SEC beschouwt
een moedermaatschappij als de indirecte beneficial owner van de effecten die
door haar dochtermaatschappijen worden gehouden. Kort gezegd, als iemand
de facto (mede) kan bepalen hoe er op aandelen gestemd wordt of kan bepalen of
ze worden verkocht, is hij de benefical owner.9

4. Melding binnen 10 dagen na overschrijding van de drempel van 5%
Zoals hiervoor opgemerkt, dient de melding te geschieden binnen 10 dagen na
overschrijding van de drempel van 5%. De periode van 10 dagen gaat in op de
dag dat de persoon effecten verwerft waarmee zijn totale aandelenbezit boven
de drempel van 5% van de uitstaande aandelen komt of, als er sprake is van een

8. Zie hierover Winter (2000), p. 48-51 en Van Ginneken (2001c), p. 453-454.
9. Zie Carney (2000), p. 843-848 en Bainbridge (2003a), p. 284.
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groep waarvan de leden tezamen meer dan 5% houden, op de dag dat de groep
is ontstaan. Dat wil zeggen op de dag waarop zij overeenkomen om met
betrekking tot deze effecten gezamenlijk op te trekken. Deze periode van 10
dagen geeft een potentiële bieder de mogelijkheid om, nog voor dat hij dit op
grond van § 13(d) openbaar moet maken, meer dan 5% te verwerven. Het is dan
ook niet ongebruikelijk dat uit de melding uit hoofde van § 13(d) blijkt dat de
bieder inmiddels 10% of meer van de aandelen heeft gekocht. Er zijn zelfs
voorbeelden waarbij de onderhandse aankopen, vooruitlopend op de melding,
opliepen tot meer dan 25%.10 Het behoeft geen betoog dat deze aankopen,
gedaan zonder dat de doelvennootschap hiervan op de hoogte is, een bieder een
goede voorsprong kunnen geven bij een overnamepoging. Voorts is het een
voordeel dat de prijs van de aandelen die voor de melding zijn gekocht doorgaans
lager is dan na de melding, aangezien deze transacties zijn verricht voordat de
markt op de hoogte is van het feit dat er een partij is die een openbaar bod
overweegt. Zodra duidelijk is dat er een bieder in de markt is stijgen de
desbetreffende beurskoersen veelal in anticipatie op het komende bod.

5. Wijzigingen van de melding
Regel 13d-2(a) bepaalt, dat als er sprake is van een materiële wijziging van de
onder Schedule 13D gedeponeerde feiten, de meldende partijen hun oorspron-
kelijke melding onverwijld moeten wijzigen. Uit de regel blijkt dat er in ieder
geval sprake is van een materiële wijziging bij de aan- of verkoop van ten
minste 1% van de betreffende aandelen. Van belang is dat de wijziging
onverwijld moet worden gemeld. Wat dit precies inhoudt, is niet duidelijk
gedefinieerd. Of een wijziging onverwijld is gemeld moet van geval tot geval
worden bepaald en zal afhangen van de omstandigheden van het geval. In
algemene zin wordt verondersteld dat in dit verband onverwijld betekent dat
een wijziging binnen een aantal dagen moet worden gemeld.11

6. De te melden informatie: Schedule 13D
Schedule 13D is een formulier, onderverdeeld in Items, waarop bepaalde informatie
verplicht moet worden ingevuld.12 Het gaat daarbij met name om de identiteit van
de meldingsplichtige(n), de intenties en uiteraard het aantal aandelen.13 De

10. Zie Bainbridge (2003a), p. 284.
11. Zie Bainbridge (2003a), p. 284.
12. Zie § 240.13d-101 Information required to be included in statements filed pursuant to § 13d-1

(a) and amendments theretoe filed pursuant to § 13d-2(a).
13. Als het gaat om meldingen door rechtspersonen, dienen alle executive officers, directors en

eventuele controlling persons van de meldende rechtspersoon te worden vermeld. Een
controlling person is kort gezegd een (rechts)persoon die de meldingsplichtige rechts-
persoon kan controleren. In dat geval moet de gevraagde informatie ook worden gegeven
over de controlerende (rechts)persoon. Op deze wijze gaat men, via eventuele tussenhol-
dings, door de keten omhoog en probeert men de relevante informatie boven tafel te krijgen
van de (rechts)persoon die de uiteindelijke controle uitoefent.
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belangrijkste informatie die in Schedule 13D moet worden opgenomen betreft de
intenties van de meldende partij(en). Het moet duidelijk worden of men een
passieve belegger is of met deze belegging juist actieve (vervolg)plannen heeft.
Item 4 van Schedule 13D noemt een aantal mogelijke vervolgstappen, die voor de
markt relevant worden geacht. Als de meldende partijen plannen hebben die
betrekking hebben op één van deze gespecificeerde vervolgstappen, dienen zij dit te
melden. Zo moeten intenties en plannen worden gemeld voor een verdere aan- of
verkoop van aandelen, voor een fusie met of overname van de vennootschap
en voor het wijzigen van de samenstelling van de board of het topmanagement. In
totaal specificeert Schedule 13D negen van dit soort mogelijke vervolgstappen
waarover partijen hun intenties kenbaar moeten maken. Daarnaast is er nog een
tiende catch-all bepaling die openbaarmaking vereist van plannen voor enige
vervolgstap die vergelijkbaar is met de negen gespecificeerde handelingen. Uit de
rechtspraak vloeit voort dat, als meldende partijen overwegen de controle over de
desbetreffende vennootschap te verwerven, zij dit expliciet moeten melden.14

Deze openbaarmakingsverplichtingen van Item 4 zijn de kern zijn van Schedule
13D, en lijken veel transparantie te garanderen.15 Desondanks moet worden
geconcludeerd dat deze meldingen niet altijd bruikbare informatie opleveren over
de echte intenties van de meldende partijen. De meldingen bevatten doorgaans
zeer juridische teksten waarin in feite wordt vermeld dan dat de meldende partij
alle mogelijke opties overweegt, met inbegrip van de gespecificeerde vervolg-
stappen.16 Op deze wijze kan in de praktijk de echte intentie vaak enigszins
worden verhuld. Deze standaard (boiler plate) openbaarmakingen worden
bekritiseerd, maar blijven de veiligste en meest voorkomende manier waarop
aan de openbaarmakingsverplichtingen wordt voldaan.

B. Meldingsplichten voor insiders en short-swing profits
(§ 16 Exchange Act)

Een speciale meldingsverplichting vloeit voort uit § 16 Exchange Act. Hierin is
bepaald dat beneficial owners van meer dan 10% van enig soort effecten en elke
officer of director van een vennootschap die dergelijke effecten heeft
uitgegeven (hierna: insiders), hun effectenbezit alsmede hun transacties in

14. Zie Bainbridge (2003a), p. 285.
15. Een andere openbaarmakingsverplichting vloeit voort uit Item 6 van Schedule 13D. Hierin is

bepaald dat alle overeenkomsten, afspraken of andere regelingen die zien op de effecten van
de desbetreffende vennootschap moeten worden vermeld. Dit betekent in ieder geval
openbaarmaking van de afspraken tussen de leden van een meldingsplichtige groep. Als
er een schriftelijke overeenkomst is, dan dient deze op grond van Item 7 als bijlage bij de
melding te worden gedeponeerd.

16. Zie, ook voor voorbeelden Carney (2000), p. 850-862. Zie ook Gilson & Black (1995),
p. 915.
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deze effecten moeten melden.17 Met deze meldingsplichten wordt beoogd
ervoor te zorgen dat er volledige transparantie bestaat over het aandelenbezit
van insiders, die worden geacht over meer informatie te beschikken over de
vennootschap dan de gemiddelde belegger. De meldingsverplichtingen, enigs-
zins vergelijkbaar met onze Nederlandse meldingsverplichtingen voor bestuur-
ders en commissarissen (zie hierna § 5.3.2 onder C), zijn op zichzelf niet zo
opzienbarend. Aan deze meldingen is echter een speciale consequentie ver-
bonden. § 16(b) Exchange Act bepaalt dat winsten die een insider maakt met
transacties binnen zes maanden na een melding zoals bedoeld in § 16(a)
Exchange Act, desverzocht aan de vennootschap moeten worden vergoed. Het
gaat hier om zogenoemde short-swing profits, korte termijn winsten die door
insiders worden behaald met aan- en verkooptransacties die binnen zes
maanden na elkaar plaatsvinden. De ratio achter deze bepaling is dat men
ervan uitgaat dat deze insiders over meer informatie en kennis beschikken dan
de markt en dat alle korte termijn winsten die zij behalen met transacties in deze
aandelen het resultaat zijn van deze informatie- en kennisvoorsprong. Het gaat
hier niet gaat om voorwetenschap, waarmee het handelen in aandelen onder
bepaalde omstandigheden strafbaar kan zijn. Het gaat puur om een veronder-
stelde algemene voorsprong in kennis en informatie, waarvan men bij aandelen-
transacties profijt kan hebben. § 16(b) bevat geen absoluut verbod op korte
termijn winsten, maar geeft de vennootschap het recht om deze winst “terug” te
vorderen van de insider. De vordering dient in principe dus te worden ingesteld
door de vennootschap. Dit zal wellicht niet altijd gebeuren, omdat deze insiders
doorgaans zelf deel uitmaken van de vennootschapsleiding. Daarom geeft § 16(b)
Exchange Act onder bepaalde omstandigheden ook aandeelhouders het recht deze
vordering in te stellen. Voorwaarde hiervoor is dat de aandeelhouder de vennoot-
schap heeft verzocht deze vordering in te stellen en de vennootschap hiertoe niet
binnen zestig dagen na dat verzoek is overgegaan.

Naast deze mogelijkheid van terugvordering van korte termijn winsten bevat
§ 16(c) Exchange Act nog een aantal absolute verboden. Zo verbiedt deze
bepaling zogenoemde short selling door insiders. Dit houdt in het verkopen
van aandelen, terwijl de verkoper niet in het bezit is van de aandelen. Verder is het
insiders verboden om, ter voldoening van zijn leveringsverplichtingen, geleende
aandelen te leveren in plaats van aandelen die hij zelf houdt (zogenoemde sales
against the box).18 Al deze maatregelen uit § 16 Exchange Act beogen te
voorkomen dat insiders in de verleiding komen om de koers van de aandelen (en
andere effecten) te beïnvloeden ten behoeve van hun eigen belang.19

17. Het gaat om onder § 12 Exchange Act geregistreerde effecten. De aandelen van Amerikaanse
beursvennootschappen vallen hier in principe onder.

18. Zie Nederveen (2006), p. 122-123.
19. Zie ook Nederveen (2006), p. 123. § 16(b) geeft de SEC de bevoegdheid om bepaalde

transacties hiervan uit te zonderen als deze niet binnen het doel van § 16(b) vallen.
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5.2.3 Openbare biedingen (tender offers) (§ 14(d) en 14(e) Exchange Act)

Het hart van de Williams Act is de regulering van overnamebiedingen (tender
offers). § 14(d) en (e) en de door de SEC uitgevaardigde regels reguleren de
openbaarmakingsverplichtingen van zowel de overnemer als de doelvennoot-
schap in het geval er een overnamebod wordt uitgebracht. Bovendien worden er
ook eisen gesteld aan het overnamebod zelf. § 14(d)(1) verbiedt het om zonder
het deponeren van een uitgebreide disclosure statement een overnamebod uit te
brengen dat zou resulteren in het in het bezit krijgen van meer dan 5% van een
bepaald soort effecten van de doelvennootschap. Deponering van dit disclosure
statement bij de SEC geschiedt door het invullen van een speciaal formulier,
een zogenoemde Schedule 14D (zie over de openbaarmakingsverplichtingen
hierna onder B). § 14(d)(5)-(7) bevatten een aantal eisen waaraan het over-
namebod moet voldoen (zie hierna onder C). § 14(e) is de anti-misbruikbepaling.
Deze bepaling verbiedt het doen van onjuiste mededelingen (misrepresenta-
tions), het verzwijgen van relevante informatie en het verrichten van fraudulent,
deceptive or manipulative acts or practices in het kader van overnamebiedingen
(zie hierna onder D).20 Voor de volledigheid noem ik hier ook nog § 13(e)
Exchange Act en de op grond daarvan uitgevaardigde Regel 13e, die zien op
zogenoemde self-tenders. Hierin is bepaald dat als een vennootschap een tender
offer uitbrengt op haar eigen aandelen, zij moet voldoen aan voorwaarden die
vergelijkbaar zijn met de voorwaarden die op grond van § 14(d) en 14(e) van
toepassing zijn op tender offers door derden (zie ook hierna onder C). In het
navolgende ga ik op een aantal van de hier genoemde elementen nader in.

A. De definitie van een tender offer

Opmerkelijk genoeg is nergens in de wet of regelgeving gedefinieerd wat een
tender offer precies is. Het definiëren van wat onder een tender offer moet
worden verstaan is overgelaten aan de SEC en aan rechters. De reden waarom
er geen definitie in de Williams Act is opgenomen, is gelegen in de wens
van het Congres en de SEC om een bepaalde mate van flexibiliteit te behouden.
Men was bang dat er bij een strikte wettelijke definitie bepaalde vormen van
transacties zouden worden bedacht die buiten de wettelijke definitie zouden
vallen, maar wel dezelfde nadelige kenmerken bezaten waartegen beleggers

20. Er is een verschil in het toepassingsgebied van § 14(d) and 14(e). § 14(d) is alleen van
toepassing op tender offers op de aandelen in doelvennootschappen die zogenaamde
rapporterende vennootschappen zijn in de zin van de Exchange Act (zie hiervoor
§ 3.2.2). Bovendien ziet § 14(d) alleen op overnamebiedingen die erin zouden resulteren
dat de bieder eigenaar wordt van meer dan 5% van het soort effecten waarop wordt geboden.
§ 14(e) is van toepassing op alle overnamebiedingen, ongeacht of de doelvennootschap een
rapporterende vennootschap is en ongeacht of de bieder meer dan 5% tracht te verwerven.
Zie Choper, Coffee & Gilson (2004), p. 1114.
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beschermd moesten worden. Teneinde de flexibiliteit te behouden en ook tegen
dergelijke transacties te kunnen optreden is van een definitie afgezien. De SEC
heeft in de loop der tijd verschillende definities voorgesteld, maar deze zijn
nooit in de relevante wet- of regelgeving opgenomen.

Het bepalen of een bod al dan niet een tender offer is, is van cruciaal belang
voor de vraag of de bepalingen van de Williams Act op het bod van toepassing
zijn. Deze zijn immers alleen op tender offers van toepassing. In de loop der tijd
hebben verschillende bieders geprobeerd hun biedingen zo in te richten dat zij
niet zouden worden aangemerkt als een tender offer, en daarmee aan de werking
van § 14(d) en (e) zouden ontkomen.21

De parlementaire geschiedenis van de Williams Act geeft de volgende om-
schrijving van een tender offer:

The offer normally consists of a bid by an individual or group to buy shares of a company –
usually at a price above the current market price. Those accepting the offer are said to tender
their stock for purchase. The person making the offer obligates himself to purchase all or a
specified portion of the tendered shares if certain specified conditions are met.22

Dit citaat beschrijft de conventionele tender offer, waar een bieder in kranten of
per post aan de aandeelhouders van de doelvennootschap laat weten dat hij een
aanbod doet de aandelen van de doelvennootschap te kopen voor een bepaalde
prijs als de aandelen binnen een bepaalde termijn worden aangeboden. In het
algemeen kunnen dit soort conventionele biedingen zonder al te veel problemen
als tender offer worden herkend. Het zijn de grensgevallen tussen een uitonder-
handelde onderhandse transactie en een openbaar overnamebod die minder
gemakkelijk in te delen zijn, hetgeen tot onzekerheid aanleiding kan geven.23

Bij het bepalen of een transactie moet worden aangemerkt als een tender offer,
en daarom valt onder § 14(d) en de op grond daarvan uitgevaardigde regels,
gebruiken rechters veelal de test die is geformuleerd door U.S. District Court of
New York in de zaak Wellman v. Dickinson.24 Deze test geeft acht karakteris-
tieke kenmerken van een tender offer:

21. Zie Gilson & Black (1995), p. 959.
22. S. Rep. No. 550, 90th Cong., 1st Sess. 2 (1967); H.R. Rep. No. 1711, 90th Cong., 2d Sess. 2

(1968).
23. Gilson & Black (1995), p. 917. Zie voor zogenoemde creeping tender offers and street

sweeps, Bainbridge (2003a), p. 289.
24. Wellman v. Dickinson, 475 F.Supp. 783, 823 (S.D.N.Y.1979) aff’d on other grounds, 682

F.2d 355 (2d Cir.1982), cert. denied sub nom., Dickinson v. SEC, 460 U.S. 1069 (1983). Zie
voor de kenmerken van de test Gilson & Black (1995), p. 975.
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1. aandeelhouders25 worden actief en op grote schaal benaderd;
2. het bod beoogt verwerving van een substantieel percentage van de uit-

staande aandelen;
3. er wordt een premie boven de bestaande beurskoers geboden;
4. de voorwaarden van het bod staan vast en zijn niet onderhandelbaar;
5. het bod wordt gedaan onder de voorwaarde dat een bepaald minimum

percentage van de aandelen wordt aangeboden;
6. het bod staat voor een beperkte periode open;
7. de aandeelhouder staat onder druk om zijn aandelen te verkopen; en
8. er is sprake van publiciteit en publieke aankondigingen.

Volgens de Wellman-uitspraak onderscheiden deze kenmerken een tender offer
van gewone beurstransacties (open market purchases), onderhandse transacties
(privately negotiated transactions) en andere soorten transacties. De rechtbank
benadrukte dat het ontbreken van één van de factoren niet noodzakelijkerwijs
betekent dat er geen sprake is van een tender offer. Afhankelijk van de
specifieke omstandigheden van het geval kunnen sommige kenmerken in
bepaalde gevallen zwaarder wegen dan in andere gevallen of zelfs door-
slaggevend zijn. Dit betekent dat zelfs als maar een minderheid van de
kenmerken aanwezig is, een bepaalde transactie een tender offer kan zijn.
Het is duidelijk dat de vraag of iets al dan niet een tender offer is van geval tot
geval dient te worden bekeken. Ondanks het feit dat de Wellman-test een
bepaalde mate van duidelijkheid heeft verschaft en vele rechters deze test
hebben gebruikt, blijft voldoende ruimte over voor verschillende interpretaties.
Bovendien is het, gezien het feit dat de test niet is vastgelegd in wet- of
regelgeving, niet zeker dat rechters de test zullen gebruiken.26

De vaststelling van het aanvangstijdstip van een tender offer is om een aantal
redenen van belang. Ten eerste omdat de openbaarmakingsverplichtingen
ontstaan vanaf het moment dat een tender offer aanvangt. Ten tweede omdat
veel van de toepasselijke regels bepaalde termijnen bevatten die vanaf het
formele aanvangstijdstip beginnen te lopen. Het formele aanvangstijdstip van
een tender offer is de eerste datum waarop een van de volgende gebeurtenissen
zich voordoet: a) de publicatie of verzending van de biedingsdocumentatie aan
de aandeelhouders van de doelvennootschap (Rule 14d-2(a)) of b) enige
publieke aankondiging van de overnameplannen (Rule 14d-2(b)). In de praktijk

25. Ik noem hier alleen aandelen, maar het kan gaan om de houders van alle equity securities,
waartoe onder meer behoren aandelen, converteerbare obligaties, warrants en opties.

26. Voor de goede orde merk ik nog op dat transacties die geen tender offers zijn (zoals gewone
beurstransacties en onderhandse transacties), niet onderworpen zijn aan de pre-transactie
meldingsplichten uit § 14(d), maar wel vallen onder de hiervoor genoemde post-transactie
meldingsplichten van § 13(d).
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zullen deze gebeurtenissen zich veelal op dezelfde dag voordoen. Een tender
offer vangt gewoonlijk aan door het plaatsen van een zogenaamde tombstone
advertentie in een landelijk dagblad en het tegelijkertijd aan aandeelhouders
toezenden van een Offer to Purchase, een Letter of Transmittal en andere
gerelateerde documenten. Dit is het formele aanvangstijdstip, en de vereiste
deponering bij de SEC wordt dus vaak op dezelfde dag gedaan.

B. Openbaarmakingsverplichtingen

§ 14(d)(1) verbiedt het uitbrengen van een tender offer die zou leiden tot de
verkrijging van meer dan 5% van een bepaald soort effecten van de doel-
vennootschap, zonder dat een disclosure statement wordt gedeponeerd. De
deponeringsverplichting uit § 14(d)(1) vertoont een grote gelijkenis met die uit
de hiervoor besproken § 13(d). Het voornaamste verschil is het moment
waarop het disclosure statement moet worden gedeponeerd. § 14(d) betreft
pre-acquisition filings, die moeten worden gedeponeerd bij aanvang van de
tender offer, nog voordat er aandelen zijn verkregen. Bij § 13(d) gaat het om
post-acquisition filings, die moeten worden gedeponeerd nadat de drempel van
5% van de effecten is gehaald. Ook de te deponeren informatie is voor beide
regelingen voor een groot deel vergelijkbaar, al dient op grond van § 14(d) wel
meer informatie te worden gegeven. Deponering op grond van § 14(d) dient te
geschieden door de invulling van een Schedule TO.27

Ook voor de doelvennootschap geldt een aantal openbaarmakingsverplichtin-
gen.28 De doelvennootschap moet binnen 10 werkdagen na de eerste publicatie
van de tender offer aan haar aandeelhouders mededelen wat haar standpunt is
over het bod. In de praktijk betekent dit dat de board van de doelvennootschap
kan kiezen uit vier mogelijke standpunten. Ten eerste kan de board het bod
aanbevelen en aandeelhouders adviseren om op het bod in te gaan. Een tweede
mogelijkheid is dat de board het bod afwijst en acceptatie van het bod door
aandeelhouders afraadt. De derde mogelijkheid is dat de board zich neutraal
opstelt en geen oordeel over het bod geeft. De laatste mogelijkheid is dat de
board aangeeft dat het geen positie kan innemen. Het standpunt van de board
moet in ieder geval met redenen zijn omkleed.29 In dit verband is van belang
dat Regel 14d-9 bepaalt dat eenieder die in verband met een tender offer

27. § 240.14d-100 Schedule TO. Tender offer statement under section 14(d)(1) or 13(e)(1) of the
Securities and Exchange Act of 1934.

28. Zie Eisenberg (2005), p. 1123. Zie ook Bainbrigde (2003a), p. 298 e.v. Naast het federaal
effectenrecht kan ook het vennootschapsrecht van de individuele staten additionele (open-
baarmakings)verplichtingen bevatten.

29. Zie Regel 14e-2.
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aanbevelingen doet een Schedule 14D-9 moet deponeren.30 Dit geldt ook voor de
board van de doelvennootschap, die dus ook een Schedule 14D-9 moet
deponeren.31 In Schedule 14D-9 dient bepaalde informatie te worden opge-
nomen, zoals de achtergrond en redenen voor de aanbeveling, eventuele tegen-
strijdige belangen en, indien van toepassing, informatie over onderhandelingen
die worden gevoerd die zouden kunnen leiden tot een bijzondere transactie met de
doelvennootschap (zoals een fusie of de uitgifte van aandelen).

C. Enige procedurele regels

Naast de hiervoor beschreven inhoudelijke regulering van tender offers, heeft
de SEC op basis van § 14(d) Exchange Act ook een aantal procedurele regels
uitgevaardigd. Ik noem hierna kort de meest relevante.

1. All-holders/best-price rule
Regel 14d-10 is in 1986 door de SEC ingevoerd ter bevordering van de gelijke
behandeling van aandeelhouders bij overnamebiedingen. Regel 14d-10 bevat
twee elementen, bekend als de all-holders rule en de best-price rule.32

De all-holders rule houdt in dat een bieder alleen een tender offer mag
uitbrengen als het bod voor dezelfde prijs en condities open staat voor alle houders
van de aandelen waarop de tender offer betrekking heeft. De best-price rule houdt
in dat de prijs die in het kader van een tender offer aan aandeelhouders wordt
betaald de hoogste prijs moet zijn die de bieder gedurende de tender offer aan enig
aandeelhouder heeft betaald. Dit houdt in dat als de bieder gedurende het bod zijn
prijs verhoogt, deze nieuwe prijs voor alle aangemelde aandeelhouders geldt.

In aanvulling hierop bepaalt Regel 10b-13 dat een bieder gedurende de
looptijd van een tender offer geen aandelen onderhands, buiten het bod om,
mag kopen. Voor of na de tender offer kan dit wel. Hierbij dient te worden
opgemerkt dat Regel 10b-13 het ook verbiedt om tijdens de looptijd van het bod
‘any arrangement to purchase’ te maken. Het is dus tijdens het bod ook
verboden om een overeenkomst aan te gaan waarin wordt afgesproken om na
afloop van het bod aandelen onderhands te kopen.

Op grond van Regel 13e-4 zijn veel regels die betrekking hebben op tender
offers, waaronder Regel 14d-10, ook van toepassing op zogenoemde self tender
offers. Hieruit vloeit voort dat ook biedingen op eigen aandelen geen dis-
criminatoire elementen mogen bevatten. Deze regel is mede ingevoerd
naar aanleiding van de beroemde overnamekwestie rondom oliemaatschappij
Unocal, die in § 3.4.3 onder B is beschreven. Met de invoering van deze regel

30. § 240.14d-101 Schedule 14D-9. Deze verplichting geldt niet voor de bieder, die een
Schedule TO moet deponeren.

31. Zie Regel14d-9(f).
32. Zie over de all-holders/best price regel o.a. Eisenberg (2005), p. 1122.
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werd een beschermingsmaatregel zoals daar gebruikt, een bod op eigen
aandelen waarbij de bieder van deelname het bod werd uitgesloten, onmogelijk
gemaakt. Deze door Unocal gebruikte beschermingsmaatregel zou onder de
huidige regelgeving niet zijn toegestaan.33

2. Duur en verlenging van het bod
Regel 14e-1 bepaalt dat het bod minstens 20 werkdagen open moet blijven.
Indien de prijs wordt verhoogd, of het percentage of aantal aandelen waarvoor
het bod geldt wordt verhoogd, dient de looptijd van het bod met 10 werkdagen
te worden verlengd. Deze regel dient ter voorkoming van biedingen met een
zeer korte looptijd, waardoor aandeelhouders worden gedwongen om hals-
overkop en wellicht niet geheel weloverwogen te besluiten of zij wel of niet hun
aandelen willen aanbieden. Zeker als dit partiële biedingen zijn, kunnen
dergelijke biedingen een dwingend karakter hebben. Dit soort biedingen wordt
ook wel Saturday Night Specials genoemd, genoemd naar praktijken in begin
jaren ’80 waarbij een bod op een vrijdag werd uitgebracht en op de daarop-
volgende maandag weer verliep, waardoor aandeelhouders in één weekend
moesten beslissen.34

3. Withdrawal rights en proration
Regel 14d-7, eveneens ter bescherming van aandeelhouders, bepaalt dat een
aandeelhouder die zijn aandelen heeft aangemeld gedurende de gehele tender
offer (inclusief eventuele verlengingen) zijn aanmelding kan intrekken. Verder
bepaalt Regel 14d-8 dat als een bieder een partieel bod uitbrengt, dus een bod
op minder dan 100% van de aandelen, en het bod wordt overtekend (er worden
meer aandelen aangemeld dan waarop de bieder het bod heeft uitgebracht), de
bieder op een pro rata basis alle aangemelde aandelen moet accepteren totdat
het door hem gevraagde percentage is bereikt. Aangeboden aandelen kunnen
dus niet worden geaccepteerd op basis van de regel ‘wie het eerst komt wie het
eerst maalt’. Ook deze regel is ingevoerd om de aandeelhouders te beschermen
tegen biedingen die er op gericht waren aandeelhouders halsoverkop te laten
aanbieden, zonder tijd voor een grondige afweging van het bod.

Veel van de hiervoor genoemde procedurele regels zijn er in essentie op gericht
om concurrerende biedingen te stimuleren en aandeelhouders te beschermen.
De plicht om het bod te verlengen bij prijsverhogingen en het recht om al
aangeboden aandelen terug te kunnen trekken zorgen ervoor dat potentiële
concurrerende bieders de mogelijkheid hebben om ook daadwerkelijk een

33. Zie Berman (1987), p. 583. Berman stelt dat de SEC geen autoriteit heeft om de all holder
rule van toepassing te laten zijn op self-tenders die een raider van de tender offer uitsluiten
omdat het beschermen van raiders geen doel van de Williams Act is. Zie Berman (1987),
p. 601-602.

34. Zie Armour & Skeel (2007), p. 1755.
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concurrerend bod uit te brengen en dat aandeelhouders in kunnen gaan op het
hoogste bod.35 Zoals gezien, kwam er met deze procedurele regels bovendien
een einde aan aandeelhoudersonvriendelijke praktijken zoals front-end loaded
two-tier tender offers en Saturday Night Specials. Alles bij elkaar zorgden deze
procedurele regels ervoor dat de tender offer in populariteit afnam. Zeker met
de introductie van de all-holders/best-price rule nam het aantal tender offers
duidelijk af.

D. Anti-fraude bepalingen en handhaving

1. Regel 10b-5
Gezien het belang dat in de federale effectenwetgeving wordt gehecht aan
transparantie is het niet verbazingwekkend dat gerechtelijke procedures in de
context van overnames veelal zien op onjuiste of onvolledige openbaarmaking
van belangrijke informatie. Procedures op grond van overtreding van het
federale effectenrecht worden vaak (ten minste mede) gebaseerd op Regel
10b-5, die voortvloeit uit de algemene anti-fraude bepaling van § 10(b)
Exchange Act.36 Deze regel stelt onder meer dat het verboden is om onjuiste
of misleidende verklaringen af te geven in verband met de aan- of verkoop van
effecten. Het US Supreme Court heeft bepaald dat beleggers die kunnen
aantonen dat zij door een dergelijke verklaring schade hebben geleden bij de
aan- of verkoop van effecten die schade in een civiele procedure kunnen
verhalen.37 Deze regel kan de basis vormen voor zowel de aansprakelijkheid
van de vennootschap als voor aansprakelijkheid van leidinggevenden van de
vennootschap. De reikwijdte van deze regel is voornamelijk ingevuld door de
rechtspraak.

35. In wezen conform het voorstel van Bebchuk, zie Bebchuk (1982a) en (1982b).
36. Zie hierover Van Ginneken (2006b). Dit wordt ook wel de primaire aansprakelijkheid

genoemd. Een tweede grond van aansprakelijkheid die in de praktijk vaak wordt aangevoerd
is § 20(a) Exchange Act, de zogenaamde secondaire aansprakelijkheid. Deze regel stelt dat
een persoon die een andere persoon controleert, aansprakelijk kan zijn voor de schade die als
gevolg van overtreding van de effectenwetgeving door de gecontroleerde persoon is
veroorzaakt. De vraag of iemand een (rechts)persoon daadwerkelijk controleert hangt sterk
af van de omstandigheden van het geval en is niet eenduidig beantwoord. Het kunnen onder
omstandigheden leden van de board zijn. Er is wel uitgemaakt dat alleen het feit dat iemand
director is, of lid is van de audit committee, op zichzelf niet voldoende is om controle aan te
nemen. Zie Mixter (2001), p. 975.

37. De voor dit onderwerp relevante gedeelte van tekst van Regel 10b-5(2) luidt als volgt: “It
shall be unlawful for any person, directly or indirectly, (….). to make any untrue statement of
a material fact or to omit to state a material fact necessary in order to make the statements
made, in light of the circumstances under which they were made, not misleading, (…) in
connection with the purchase or sale of any security.” Het US Supreme Court heeft in een
uitspraak uit 1971 bepaald dat overtreding van Regel 10b-5 gedupeerden in bepaalde
omstandigheden een ‘implied right of action’ geeft. Zie Superintendant v. Bankers Life, 404
U.S. 6 (1971).
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Ik noem een aantal voor dit onderwerp relevante elementen.
Het moet in de eerste plaats gaan om een onware mededeling over een

materieel feit (material fact) dan wel om het nalaten van een dergelijke
mededeling, waardoor de verklaring misleidend wordt. De standaard hier is
dat een mededeling misleidend moet zijn voor de redelijke belegger (misleading
to the reasonable investor).38 Een en ander is ingevuld door een grote
hoeveelheid rechtspraak. Daarnaast heeft het US Supreme Court bepaald dat
er voor aansprakelijkheid op grond van Regel 10b-5 sprake moet zijn van
scienter.39 Het US Supreme Court heeft scienter gedefinieerd als een geestes-
toestand die een intentie om te bedriegen, manipuleren of frauderen inhoudt
(a mental state embracing intent to deceive, manipulate or defraud) en waar-
voor dus niet slechts onachtzaam gedrag voldoende is.40 Het US Supreme
Court heeft zich niet uitgesproken over de vraag of roekeloosheid tot scienter
kan leiden, maar de meerderheid van de federale rechtbanken heeft geoordeeld
dat roekeloosheid inderdaad voldoende kan zijn om van scienter te kunnen
spreken.

Van belang is verder de invulling van het bestanddeel ‘in connection with
the purchase or sale of any security’. Dit lijkt beperkend, bijvoorbeeld voor het
geval dat de misleidende mededeling wordt gedaan in een jaarverslag, dat in
principe geen rechtstreeks verband heeft met de aan- of verkoop van effecten.
Dit element wordt echter ruim uitgelegd. In 1968 is reeds bepaald dat onjuiste
informatie in een persbericht van een beursgenoteerde vennootschap, die zelf
niet geïnvolveerd was in de aan- of verkoop van aandelen, een overtreding was
van Regel 10b-5 omdat deze mededelingen in ruime zin geacht werden te zijn
gedaan in verband met de aan- of verkoop van aandelen op de open effecten-
markt.41 Deze verruiming is de basis voor een groot aantal class actions ter
vergoeding van schade die geleden zou zijn ten gevolge van misleidende
mededelingen in persberichten of bij de SEC gedeponeerde financiële ver-
slagen. Dit betekent dat Regel 10b-5 ook in vijandige overnamesituaties en bij
proxy contests zeer relevant is.

Een belangrijk element van overtreding van Regel 10b-5 is het causaal verband
tussen de misleidende mededeling en de geleden schade. Volgens de klassieke
Amerikaanse regels inzake het vereiste causaal verband zouden eisers in principe
moeten aantonen dat zij bij de aankoop daadwerkelijk af zijn gegaan op de
misleidende mededeling en dat de misleidende mededeling de schade daadwer-
kelijk heeft veroorzaakt. Omdat dit bewijs voor beleggers in beursgenoteerde

38. SEC v. Texas Gulf Sulphur, 401 F.2d 833 (2d Cir. 1968)
39. Ernst and Ernst v. Hochfelder, 425 U.S. 185 (1976) en Aaron v. SEC, 446 U.S. 680 (1980).
40. Ernst and Ernst v. Hochfelder, 425 U.S. 185 (1976), p. 194 (n. 12). Zie Fairfax (2002), p. 24.

Zie ook Franken (1998), p. 194.
41. SEC v. Texas Gulf Sulphur, 401 F.2d 833 (2d Cir. 1968)
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vennootschappen zeer moeilijk is te leveren, is voor het causaal verband in deze
kwesties de zogenaamde fraud on the market theorie ontwikkeld.42 Deze houdt
kort gezegd in dat bij het doen van een misleidende mededeling men in feite de
gehele markt misleidt. Hierdoor behoeven eisers niet aan te tonen dat zij zich bij
de transactie daadwerkelijk op de misleidende mededeling hebben gebaseerd,
maar is slechts vereist dat zij de aandelen hebben gekocht tegen een prijs die door
de misleidende mededeling (of verzwijging) te hoog was. Dat de prijs (de
beurskoers) te hoog was is een weerlegbaar vermoeden; het is aan gedaagde
om aan te tonen dat dit niet het geval was. In 1988 werd deze fraud on the market
theorie door het US Supreme Court bevestigd.43 In een uitspraak uit 2005 heeft
het Supreme Court de theorie enigszins beperkt. Het US Supreme Court heeft,
kort gezegd, bevestigd dat er een weerlegbaar vermoeden is dat de prijs door
de mededeling te hoog was, maar daarnaast gesteld dat het enkele feit dat de prijs
te hoog was niet voldoende is om het causaal verband tussen de misleiding en de
geleden schade aan te tonen.44

2. § 14(e) Exchange Act
Naast de veelvuldig gebruikte algemene anti-fraude bepaling uit Regel 10b-5 bevat
de Williams Act ook een specifieke anti-fraude bepaling die ziet op tender offers.
§ 14(e) van de Exchange Act verbiedt het doen van ‘material misstatements,
misleading omissions and fraudulent or manipulative acts in connection with a
tender offer or any solicitation in favor of or in opposition to a tender offer’.45 Deze
terminologie lijkt erg veel op de terminologie in Regel 10b-5. Er is wat onduidelijk-
heid geweest over de verhouding tussen Regel 10b-5 en § 14(e) Exchange Act. Zo
worden concepten die door de rechtspraak in Regel 10b-5-zaken zijn ontwikkeld
vaak gebruikt bij de interpretatie van § 14(e) Exchange Act. Gezien de overeen-
komsten is dit begrijpelijk, maar daarbij moet wel worden gerealiseerd dat er ook
verschillen zijn. Regel 10b-5 is een veel bredere regel, die op veel meer situaties
van toepassing kan zijn. Het gaat om fraude, mededelingen of omissies ‘in
connection with the purchase or sale of securities’. § 14(e) Exchange Act bevat
deze zinsnede niet, maar ziet specifiek op tender offer situaties.46

42. Zie ook Franken (1998), p. 194.
43. Basic v. Levinson 485 U.S. 224 (1988).
44. Zie Dura Pharmaceuticals, Inc. v. Broudo, 125 S.Ct. 1627 (2005). Zie over deze uitspraak

Fox (2005b). Zie ook Fox (2005a). De mogelijkheden van eisers zijn in 1995 enigszins
beperkt door de Private Securities Litigation Reform Act (PSLRA). Deze wet heeft een
aantal met name procesrechtelijke wijzigingen aangebracht en vloeide voort uit de zorg dat
de plaintiffs bar misbruik maakte van de ruime mogelijkheid class actions aanhangig te
maken.

45. Zie Eisenberg (2005), p. 1124.
46. Zie Black & Gilson (1995), p. 985.
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De vraag die in verband met deze anti-fraude bepalingen is opgekomen was
of § 14(e) Exchange Act en Regel 10b-5 uitsluitend zagen op misleiding in de
disclosure sfeer, of dat deze ook konden worden ingezet bij de bestrijding van
beschermingsmaatregelen. Kon worden betoogd dat het op onjuiste wijze
hanteren van beschermingsmaatregelen ook een door de deze bepalingen
gedekte vorm van fraude was? Deze vraag is in 1977 door het US Supreme
Court voor Regel 10b-5 ontkennend beantwoord in de uitspraak Santa Fe
Industries v. Green.47 Het hooggerechtshof vond dat met een dergelijke
interpretatie de federale wetgeving te ruim werd uitgelegd. De ratio achter de
federale effectenwetgeving is het waarborgen van transparantie. Deze be-
palingen zien niet op eventuele schendingen van fiduciaire verplichtingen die
voortvloeien uit het statenrecht. De lagere rechtspraak heeft in navolging van
deze uitspraak bepaald dat dit ook geldt voor § 14(e) Exchange Act.48

Helemaal duidelijk was het echter niet. Uiteindelijk is aan deze onduidelijk-
heid een eind gemaakt door het US Supreme Court in 1985 in de uitspraak
Schreiber v. Burlington Northern, Inc.49 De term ‘manipulative’, zoals
gebruikt in § 14(e) houdt in dat er sprake moet zijn van ‘misrepresentation
or nondisclosure’. Een enge lezing dus, onder verwijzing naar de parlemen-
taire geschiedenis. Deze bepaling ziet, in lijn met de Williams Act, op
transparantie en ziet niet op allerlei andere kwesties die zich in de context
van een tender offer kunnen voordoen. Het is duidelijk dat het US Supreme
Court, net als bij de interpretatie van Regel 10b-5 in Santa Fe, een nauwe
lezing wilde omdat er een trend was dat het federale effectenrecht zeer
expansief werd geïnterpreteerd. Men vond dat het federale recht zich teveel
op het terrein van de staten begaf. Er waren zogeheten federalism issues.50

Uit de rechtspraak blijkt verder dat de eiser die schadevergoeding vordert op
grond van § 14(e) moet bewijzen dat de gedaagde handelde met scienter.51

Voor de praktijk zeer belangrijk is wie bij overtreding van de bepalingen uit
§ 13(d), 14(d) en 14(e) in rechte kan opkomen.52 Uiteraard kan de SEC
naleving afdwingen, maar de vraag is welke bij een overname betrokken
partijen recht hebben op schadevergoeding dan wel op injunctive relief. Uit

47. Santa Fe Industries v. Green, 533 F.2d 1283 (2d Cir. 1976) rev’d, 430 U.S. 462 (1977). Zie
hierover Black & Gilson (1995), p. 986.

48. Zie Black & Gilson (1995), p. 987.
49. Schreiber v. Burlington Northern, Inc., 472 U.S. 1 (1985). Zie Gilson & Black (1995),

p. 992 en 1008.
50. Zie Gilson & Black (1995), p. 999.
51. Zie Connecticut National Bank v. Fluor Corp., 808 F. 2d 957 (2d Cir. 1987), aangehaald in

Eisenberg (2005), p. 1124. Zie over de scienter eis ook Gilson & Black (1995), p. 1008.
52. Zie Eisenberg (2005), p. 1124. Zie ook Gilson & Black (1995), p. 985 e.v.
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de rechtspraak komt het volgende beeld naar voren. Het US Supreme Court
heeft bepaald dat een bieder geen recht op schadevergoeding heeft op grond van
overtreding van de Williams Act.53 Dit omdat de Williams Act is bedoeld ter
bescherming van de aandeelhouders van doelvennootschappen. Hieruit volgt
dat aandeelhouders in de doelvennootschap wel schadevergoeding kunnen
eisen bij overtreding van (Regels uitgevaardigd op grond van) § 14(d)(6)
(inzake de pro rata eis), 14(d)(7) (inzake de gelijke compensatie) en 14(e) (de
anti-fraude bepaling). In bepaalde situaties, mits zij causaal verband kunnen
aantonen, kunnen zij ook op grond van de anti-fraude bepaling van § 14(e)
injunctive relief claimen. Dit laatste kan ook door de doelvennootschap zelf
worden gedaan, omdat met een dergelijke injunction de belangen van de
aandeelhouders in de doelvennootschap worden beschermd.

Aandeelhouders in de doelvennootschap alsmede de doelvennootschap zelf
kunnen ook injunctive relief verzoeken tegen overtredingen van § 13(d)
(de meldingsverplichting bij 5%), inclusief het doen van onware of misleidende
filings. Niet helemaal duidelijk is of een aandeelhouder van de doelvennoot-
schap op grond van § 13(d) het recht heeft op schadevergoeding. Hierover zijn
de rechterlijke instanties verdeeld,54 maar de meeste rechters bepalen dat het
niet kan.55 De meerderheid van de rechters acht dit in ieder geval voor de
doelvennootschap zelf niet mogelijk.56

Ten slotte is bepaald dat concurrerende bieders van elkaar geen schade-
vergoedingen kunnen eisen op grond van overtreding van de Williams Act,
zelfs niet als zij een klein aantal aandelen in de doelvennootschap bezitten. Wel
is aan een bieder het verzoek om een injunction tegen een andere bieder
toegewezen op basis van de gedachte dat een dergelijke maatregel de belangen
van de aandeelhouders in de doelvennootschap beter zou beschermen dan een
recht op schadevergoeding achteraf.

5.3 Nederland

5.3.1 Inleiding

Transacties in aandelen van beursvennootschappen zijn in beginsel niet onder-
worpen aan speciale wettelijke regels. De transactie zelf betreft een reguliere

53. Piper v. Chris-Craft Industries, Inc., 430 U.S. 1, 97 S.Ct. 926, 51 L.Ed.2d 124 (1977), zoals
aangehaald in Eisenburg (2005), p. 1124.

54. Eisenberg (2005), p. 1124.
55. Bainbridge (2003a), p. 286.
56. Zie Eisenberg (2005), p. 1124 en Bainbridge (2003a), p. 287.
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aan- en verkooptransactie, die wordt beheerst door de regels van het Burgerlijk
Wetboek. Indien de transactie via de beurs verloopt, vindt deze plaats binnen
het raamwerk van de Wet giraal effectenverkeer (Wge). Bij transacties in
aandelen van beursvennootschappen dient wel rekening te worden gehouden
met de meldingsplichten die voortvloeien uit de Wet financieel toezicht (Wft).
Deze meldingsplichten waren tot de inwerkingtreding van de Wft (1 januari
2007) opgenomen in de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in ter
beurze genoteerde vennootschappen (Wmz). Op deze meldingsplichten ga ik
hierna in § 5.3.2 in. Indien men aandelen verwerft door middel van een
openbaar bod op aandelen, moet met diverse specifieke biedingsregels rekening
worden gehouden. Ook deze regels zijn ingebed in het raamwerk van de Wft.
De materiële biedingsregels zijn uitgewerkt in het Besluit openbare biedingen
Wft (Bob).57 De regulering van openbare biedingen bespreek ik in § 5.3.3. In
§ 5.3.4 besteed ik ten slotte aandacht aan de regels die zijn ingevoerd in
verband met het verplichte bod. Deze regeling is ingevoerd ter implementatie
van de Richtlijn.

5.3.2 Onderhandse aankoop van aandelen

De Wmz werd in Nederland geïntroduceerd ter implementatie van de Europese
Richtlijn 88/627/EEG.58 De wet verplicht aandeelhouders in beursvennoot-
schappen om een bepaald aandelenbezit te melden. Tevens bevat deze mel-
dingsverplichtingen voor beursvennootschappen zelf. Doel van deze wetgeving
is om transparantie te verkrijgen over wie de grotere aandeelhouders in
beursvennootschappen zijn. In 2006 is de Wmz fors gewijzigd. Dit mede
ter implementatie van de Transparantierichtlijn.59 Sinds 1 januari 2007 zijn de
meldingsregels opgenomen in de Wft.

De regels maken onderscheid tussen meldingen die moeten worden gedaan
door uitgevende instellingen, aandeelhouders (en certificaathouders) en be-
stuurders en commissarissen.

57. Tot 28 oktober 2007 waren deze regels opgenomen in de Wet toezicht effectenverkeer 1995
(Wte) en het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Bte).

58. Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1988 betreffende
de gegevens die moeten worden gepubliceerd bij de verwerving en bij overdracht van een
belangrijke deelneming in een ter beurze genoteerde vennootschap, (88/627/EEG), PB EG
L348/62.

59. Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen (Stbl. 2006,
355) (hierna Wmz 2006). Zie over de Wmz 2006 uitgebreid Perrick & De Wijkerslooth
(2006). Zie ook Stevens (2006). Zie over de Wmz 1996 o.a. Perrick (1997) en Hoff (1997).
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A. Meldingsplicht voor uitgevende instellingen

De meldingsplicht voor uitgevende instellingen werd geïntroduceerd in 2006.60

Alle uitgevende instellingen waren op grond van de Wmz 2006 verplicht
uiterlijk op 28 oktober 2006 aan de AFM een melding te doen van het geplaatst
aandelenkapitaal en de daaraan verbonden stemmen.61 Hierdoor werden de
exacte gegevens over het geplaatst kapitaal en de daaraan verbonden stemmen
van uitgevende instellingen bekend. Het geplaatst kapitaal en de daaraan
verbonden stemmen worden ook wel de noemergegevens genoemd, omdat
deze bij de berekeningen voor het doen van meldingen door aandeelhouders in
de noemer van de breuk worden geplaatst (zie hierna). Het is de bedoeling dat
de gegevens actueel worden gehouden doordat de uitgevende instellingen, elke
keer als een wijziging in het kapitaal optreedt van 1% ten opzichte van de
vorige melding, hiervan onverwijld melding moeten maken.62 Naast de mel-
ding van het kapitaal, dienen ook wijzigingen in het aantal uit te brengen
stemmen te worden gemeld. In de praktijk zal dit vaak samenvallen.63 Bij de
berekening van het kapitaal en de daaraan verbonden stemmen dienen poten-
tiële rechten, zoals optierechten tot uitgifte van nieuwe aandelen, niet te worden
meegenomen.64

60. Deze trad op 1 oktober 2006 in werking. Sommige bepalingen traden pas per 1 november
2006 in werking. Zie Besluit van 25 augustus 2006, houdende vaststelling van het tijdstip
van inwerkingtreding van de Wmz (Stbl. 2006, 399). Zie voor de definitie van uitgevende
instellingen voor deze meldingsplicht art. 5:33 lid 1 onder a Wft. Voor de goede orde wijs ik
er op dat voor de meldingsplicht voor bestuurders en commissarissen een andere definitie
van uitgevende instelling wordt gehanteerd, zie hierna onder C.

61. Art. 58 Wmz 2006.
62. Art. 5:34 lid 1 Wft. Uitgevende instellingen met uitstaande certificaten melding moeten

maken van elke uitgifte of intrekking van met haar medewerking uitgegeven certificaten,
voor zover deze betrekking heeft op meer dan 1% van het geplaatste kapitaal. Ook hiervoor
geldt verder een periodieke melding, voor zover niet eerder gemeld. Zie art. 5:35 lid 3 Wft.
Overige meldingen (van wijzigingen van minder dan 1%) mogen op ieder tijdstip aan de
AFM worden gemeld, maar dergelijke wijzigingen moeten in ieder geval periodiek, dat wil
zeggen binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal, aan de AFM worden gemeld.
Art. 5:34 lid 2 Wft (2 Wmz 2006) jo. art. 2 Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang
in uitgevende instellingen van 12 oktober 2006 (Stbl. 2006, 509). Zie over deze meldingen
Perrick & De Wijkerslooth (2006), p. 498.

63. Uit art. 5:35 lid 1 Wft vloeit voort dat alle wijzigingen in het aantal stemmen dat op de
aandelen kan worden uitgebracht apart moeten worden gemeld, tenzij deze wijziging
voortvloeit uit een melding van de wijziging in het kapitaal. Perrick & De Wijkerslooth
stellen dat het niet de bedoeling was van de wetgever om te verplichten alle wijzigingen in
stemmen te melden en hebben kritiek op de formulering. Zie Perrick & De Wijkerslooth
(2006), p. 498.

64. Kamerstukken II 2002/03, 28 985, nr. 3, p. 9. Zie ook Perrick & De Wijkerslooth (2006),
p. 499.
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B. Meldingsplicht voor aandeelhouders

Eenieder die beschikking krijgt of verliest over aandelen of stemmen in een
uitgevende instelling waardoor hij de drempelwaarden 5%, 10%, 15%, 20%,
25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95% overschrijdt moet dit melden. Dit is
de algemene meldingsplicht uit art. 5:38 Wft. Ook rechten tot het verkrijgen
van aandelen (bijvoorbeeld opties) vallen onder de meldingsplicht (zogenaamde
potentiële rechten). In de Wmz 2006 is wat meer duidelijkheid gebracht over de
vraag wanneer iemand wordt geacht de beschikking te hebben over aandelen of
stemmen (toerekening). Zo worden aandelen van dochtermaatschappijen aan de
moeders toegerekend65 en dienen de belangen van partijen die een overeen-
komst hebben gesloten over een duurzaam gemeenschappelijk beleid inzake het
uitbrengen van stemmen (acting in concert) bij elkaar te worden opgeteld.66

Iedere partij bij een dergelijke overeenkomst dient, als het totale belang van alle
partijen meldingsplichtig is, het belang van alle partijen te melden.67 Intenties
behoeven, in tegenstelling tot in de VS, niet te worden gemeld. Er wordt wel
gesteld dat de algemene norm uit art. 2:8 BW overnemers in bepaalde
omstandigheden kan dwingen om hun intenties kenbaar te maken, maar dit is
geen sterke juridische basis voor dergelijke meldingsplichten.68 Daar kan
echter verandering in komen. Naar aanleiding van het voorstel van de Monito-
ring Commissie in haar rapport van mei 2007 om een dergelijke verplichting in
wetgeving op te nemen ligt er inmiddels een wetsvoorstel waarin dit concept is
neergelegd.69

De Wmz 2006 heeft ook een zogenoemde passieve meldingsplicht geïn-
troduceerd voor personen die al een melding hebben gedaan. Indien het
uitstaande kapitaal of stemmen van een uitgevende instelling wijzigt (hiervan
wordt door de uitgevende instelling melding gedaan) en daardoor het percen-
tage van het kapitaalbelang of stemmen dat door de meldingsplichtige is
gemeld een andere drempelwaarde bereikt, zal hij dit moeten melden.70 Deze

65. Art. 5:45 lid 3 Wft.
66. Art. 5:45 lid 5 Wft.
67. De stemmen waarover hij zelf beschikt moeten worden gemeld als een rechtstreeks belang, de

overige stemmen als een middellijk belang. Zie Perrick & De Wijkerslooth (2006), p. 501. In
deWmz 2006 is een meldingsplicht gecreëerd voor een beheerder van een beleggingsfonds, die
wordt geacht te beschikken over de aandelen en de daaraan verbonden stemmen. Art. 5:45 lid 7
Wft. Dit betekent dat een beheerder van enkele beleggingsfondsen de aandelen van deze
fondsen in een bepaalde uitgevende instelling bij elkaar moet optellen. Dit zal naar verwachting
leiden tot meer transparantie. Deze regeling is technisch en ingewikkeld. Zie hierover Perrick &
De Wijkerslooth (2006), p. 501-502.

68. Zie Kemperink (2002), p. 238-239.
69. Zie Monitoring Commissie Corporate Governance (2007), p. 17-18 en Kamerstukken II

2008/2009, 32014, nr. 2.
70. Hij moet dit doen binnen vier handelsdagen na de melding van de uitgevende instelling, zie

art. 5:39 lid 1 Wft.
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passieve meldingsplicht ontstaat dus zonder dat de aandeelhouder zelf een
transactie verricht. Aangezien deze verplichting volledig buiten medeweten van
de meldingsplichtige om kan ontstaan, heeft de AFM een alerteringsfunctie in
het systeem ingebouwd. Deze alerteringsfunctie zorgt ervoor dat de meldings-
plichtige, als hij daarom heeft verzocht, automatisch per e-mail een bericht
krijgt als een mutatie in het register van de AFM is opgenomen ten aanzien van
de uitgevende instelling waarin hij eerder een melding heeft gedaan.71

Naast de actieve en passieve meldingsplichten heeft de Wmz 2006 ook een
periodieke meldingsplicht geïntroduceerd. Dit houdt in dat als er op 31 december
van enig jaar een wijziging is opgetreden in de samenstelling van het belang van
de meldingsplichtige, ten opzichte van diens vorige melding, de meldings-
plichtige dit moet melden.72 Dit is een aanvulling op de passieve meldingsplicht
en ziet specifiek op de omzetting van een potentieel belang in een reëel belang
(of vice versa) ten opzichte van het vorige jaar. Hierbij moet worden gedacht aan
de omzetting van call opties (potentieel belang) in aandelen (reëel belang).73

Ten slotte is er nog een meldingsplicht geïntroduceerd voor eenieder die de
beschikking krijgt of verliest over een of meer aandelen met een bijzonder
statutair recht inzake de zeggenschap in een uitgevende instelling.74 Hier wordt
gedoeld op prioriteitsaandelen.

C. Meldingsplicht voor bestuurders en commissarissen

Bestuurders en commissarissen van Nederlandse beursvennootschappen zijn
verplicht iedere transactie die zij verrichten in aandelen of stemrechten in de
vennootschap waarvan zij bestuurder of commissaris zijn te melden aan de
AFM.75 Bestuurders of commissarissen dienen de aandelen en stemmen
waarover zij beschikken binnen twee weken na hun benoeming te melden.76

71. Kamerstukken II 2004/05, 28 985, nr. 7, p. 20. Hierbij is door de Minister opgemerkt dat de
meldingsplicht de verantwoordelijkheid is van de meldingsplichtige persoon en dat hij niet is
gedisculpeerd als het alerteringsbericht ten onrechte uitblijft. Hij behoort te weten dat hij een
drempelwaarde bereikt, overschrijdt dan wel onderschrijdt. Perrick & De Wijkerslooth
kennen aan de uitlating van de Minister geen betekenis toe; een aandeelhouder behoeft niet
dagelijks het register te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
Zie Perrick & De Wijkerslooth (2006), p. 500.

72. Art. 5:41Wft. De meldingsplichtige moet een wijziging binnen vier weken na 31 december
van het desbetreffende jaar melden.

73. Dit geldt ook voor de omwisseling van aandelen in certificaten. Zie art. 5:41 lid 1 Wft.
74. Art. 5:40 Wft.
75. Art. 5:60 lid 1 Wft. Art. 5:48 Wft.
76. Art. 5:48 lid 3 Wft.
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Vervolgens dienen alle wijzigingen en transacties te worden gemeld.77

Bepalingen inzake de afdracht van short swing profits, zoals deze in de VS
bestaan, komen niet voor.

5.3.3 Openbare biedingen

A. Achtergrond

Tot september 2001 was de regulering van openbare biedingen opgenomen in
Hoofdstuk 1 van het SER-besluit Fusiegedragsregels 1975 (hierna: de Fusie-
code). Het toezicht op de Fusiecode was in handen van de Fusiecommissie van
de SER. Aan deze wijze van regulering kleefde nadelen. Het betrof een vorm
van zelfregulering, waarvan een belangrijk kenmerk was dat de regeling alleen
van toepassing was op partijen die zich vrijwillig aan de regeling hadden
gecommitteerd. Met name buitenlandse partijen vielen hierdoor vaak niet
binnen de reikwijdte van de regels en waren dus ook niet gebonden aan de
Fusiecode. Bovendien waren de controlebevoegdheden van de Fusiecommissie
en de mogelijkheden om sancties op te leggen, mede doordat de Fusiecode geen
wettelijke basis kende, beperkt. Ten slotte bood het ontbreken van een wette-
lijke basis volgens de minister onvoldoende processuele waarborgen en droeg
het niet bij aan de rechtszekerheid. Om deze redenen zijn de regels inzake
openbare biedingen vanaf september 2001 overgeheveld naar de Wte, met als
bevoegde toezichthouder de AFM.78 Sindsdien heeft de regulering van open-
bare biedingen in Nederland dus een wettelijke basis, met toezicht door de
overheid. In eerste instantie heeft dit niet veel gevolgen gehad voor de materiële
regels. Deze zijn destijds vrijwel ongewijzigd “een-op-een” overgegaan van
de Fusiecode naar de Wte.79 De overgang heeft met name gevolgen gehad voor
de handhaving van de biedingsregels, waarin de AFM een hele sterke positie
heeft gekregen. Door de overgang werd de AFM bevoegd om inlichtingen in te
winnen bij de (bestuurders van de) bieder en de doelwitvennootschap, maar
bijvoorbeeld ook bij de betrokken banken. Men is verplicht aan verzoeken van
de AFM mee te werken. De AFM kan bij een overtreding van de biedingsregels

77. Hiervoor bestaan twee regelingen, waartussen een zekere overlap bestaat. Zie art. 5:48 lid 6
en 7 Wft (onverwijlde meldingsplicht van wijziging in aandelen of stemrecht) en art. 5:60 lid
1 Wft (meldingsplicht voor insiders van transacties in aandelen binnen vijf werkdagen). Een
dubbele melding is niet nodig, zie art. 7 Besluit Marktmisbruik Wft.

78. Kamerstukken II 1999/2000, 27 172, nr. 3, p. 1-2. Dit naar aanleiding het pleidooi voor
herziening van de Fusiecode 1975 van Raaijmakers & Uniken Venema (1994). Ook kan
worden verwezen naar de studie van Van Solinge & Nieuwe Weme (1999). Zie over de
biedingsregels onder de Wte o.a. Corten & Roth (2002) en Corten (2003).

79. Met een paar uitzonderingen. Zie Corten & Roth (2002), p. 15.
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of een dreiging daartoe een aanwijzing geven aan de bieder, de doelwitvennoot-
schap of de bestuurders en commissarissen van die partijen. Deze aanwijzing
kan een gebod of een verbod inhouden. Bovendien wordt de mogelijkheid
geschapen dat belanghebbenden de AFM kunnen verzoeken een aanwijzing te
geven. Verder kan de AFM een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding van
de biedingsregels. Ook beschikt de AFM over het bestuursrechtelijke instru-
ment van de last onder dwangsom en is overtreding van de biedingsregels een
economisch delict. Het uitbrengen van een bod in strijd met de biedingsregels
wordt verder bemoeilijkt door het feit dat de Wte bepaalt dat banken en
commissionairs niet mogen meewerken aan een openbaar bod dat in strijd is
met de biedingsregels. Ten slotte kan een overtreding van de biedingsregels
ook diverse civielrechtelijke consequenties hebben. Zo kan handelen in strijd
met de regels een onrechtmatige daad opleveren. Het is te verwachten dat
met name aandeelhouders van de doelvennootschap een vordering tot schade-
vergoeding op grond van onrechtmatige daad zouden kunnen instellen. De
biedingsregels beogen immers het adequate functioneren van de effectenmark-
ten te bevorderen en de beleggers te beschermen. Na de overheveling van de
biedingsregels van de Fusiecode naar de Wte, zijn de regels door de imple-
mentatie van de Richtlijn op een aantal plaatsen fors gewijzigd. Hierbij kan
vooral worden gedacht aan de invoering van het verplichte bod. Verder zijn de
regels ingebed in het raamwerk van de Wft. In het vervolg van deze paragraaf
bespreek ik de belangrijkste materiële biedingsregels die van toepassing zijn op
alle openbare biedingen.80 Vervolgens ga ik in § 5.3.4 specifiek in op het
verplicht bod.

B. Het openbaar bod

Een openbaar bod is kort gezegd een door middel van een openbare mededeling
aan het brede publiek gedaan bod op effecten, waarbij de bieder het oogmerk
heeft deze effecten te verwerven.81 De hoofdregel is te vinden in art. 5:74 lid 1
Wft. Op grond hiervan is het verboden een openbaar bod te doen (op effecten die
zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland), tenzij
voorafgaand aan het openbaar bod een biedingsbericht algemeen verkrijgbaar is
gesteld dat is goedgekeurd door de AFM of door een toezichthoudende autoriteit

80. Zie hierover uitgebreid o.a. Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 607-791
en de diverse bijdragen in Handboek Openbaar Bod (2008). Zie over grensoverschrijdende
biedingen Hijmans van den Bergh & Schouten (2008). Zie specifiek over het vijandig bod
Muller (2008). Zie ook Ten Have (2006).

81. Zie art. 1:1 Wft. Zie over het openbaar bod Hooghoudt & Groothuis (2008). In geval van een
tenderbod is het bod een uitnodiging aan de rechthebbende op effecten om een aanbod te
doen (zie hierna).
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van een andere lidstaat.82 Lid 2 van art. 5:74 Wft bepaalt dat de AFM een
biedingsbericht kan goedkeuren als dat voldoet aan bepaalde bij algemene
maatregel van bestuur gestelde regels. De algemene maatregel van bestuur waarin
de regels zijn uitgewerkt is het Besluit openbare biedingen Wft (Bob).83 De
bieder dient in elke openbare mededeling met betrekking tot het openbaar bod een
verwijzing naar het goedgekeurde biedingsbericht op te nemen.84

De biedingsregels zoals neergelegd in het Bob definiëren vier soorten openbare
biedingen: een volledig bod, een partieel bod, een tender bod en een verplicht
bod. Een volledig bod is een openbaar bod op alle effecten van een bepaalde
soort, waarbij de geboden prijs of ruilverhouding wordt vermeld, niet zijnde een
verplicht bod.85 Bij een partieel bod wordt ook de geboden prijs of ruilverhou-
ding vermeld, maar strekt het bod slechts tot de verwerving van minder dan
30% van de stemrechten in de ava van de doelwitvennootschap.86 Een
tenderbod strekt, net als een partieel bod, slechts tot de verwerving van minder
dan 30% van de stemrechten in de ava van de doelwitvennootschap, maar
vermeldt geen prijs of ruilverhouding.87 Bij een tenderbod worden de recht-
hebbenden op de effecten uitgenodigd om – binnen een bepaalde bandbreedte –
hun effecten aan te bieden aan de bieder, tegen een door henzelf te bepalen
tegenprestatie. Bij zowel het partieel bod als het tender bod geldt dat de bieder
na aanvaarding van de effecten niet meer dan 30% van stemrechten in de ava
van de doelwitvennootschap mag verwerven.88

De meest gangbare vorm van een openbaar bod is een volledig bod gericht op
alle gewone aandeelhouders van de doelvennootschap waarbij de bieder
aanbiedt die aandelen te verwerven voor een bepaalde prijs of in ruil voor

82. Zie over het biedingsbericht uitgebreid Hijink, Kuijpers & Tijssen (2008). Onder de Wte
bekeek de AFM ook al of het biedingsbericht inhoudelijk voldeed aan de biedingsregels
(art. 9v Bte), maar gaf de AFM geen goedkeurende verklaringen af. Dit teneinde elke
verantwoordelijkheid voor de inhoud van biedingsberichten weg te houden bij de AFM. Zie
hierover Corten (2007), p. 357-358. Bij de invoering van de Wft is ingevoerd dat de AFM
expliciet een goedkeurende verklaring afgeeft, zie art. 5:77 Wft en art. 8 Bob.

83. Besluit openbare biedingen Wft, van 12 september 2007 (Stbl. 2007, 329). Zie hierover Tali
(2008). Het Bob vervangt het Bte.

84. Art. 5:74 id 4 Wft.
85. Art. 1 sub b Bob. In de Bte werd dit een vast bod genoemd (art. 1 sub g jo. 9h Bte).
86. Art. 1 sub c Bob.
87. Art. 1 sub d Bob. Het Nederlandse begrip tenderbod is dus niet hetzelfde als een

Amerikaanse tender offer. Het bekendste (en eerste) tenderbod in Nederland is het tenderbod
dat in 2005 is uitgebracht op Hunter Douglas N.V. Dit tenderbod heeft geleid tot een aantal
procedures, aangespannen door minderheidsaandeelhouders, waarmee werd getracht dit
tenderbod te verijdelen. Zie CBb 30 juni 2005, JOR 2005, 193 m.nt. Nieuwe Weme en Vzr.
Rb. Rotterdam 14 juli 2005, JOR 2005, 216. Zie over deze kwestie ook Nieuwe Weme
(2005b), p. 446-449 en Van der Zanden & Timmerman (2005), p. 174-176.

88. Art. 21 lid 1 Bob voor het partieel bod en art. 23 lid 2 Bob voor het tenderbod.
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andere effecten. In het navolgende ga ik uit van een dergelijk volledig bod. Veel
van de (mededelings)verplichtingen gelden ook voor een partieel bod, een
tender bod en een verplicht bod.89

C. Aankondigen en uitbrengen van het openbaar bod; openbare
mededelingen

De biedingsregels bevatten een groot aantal verplichtingen inzake het doen van
openbare mededelingen, zodat de markt goed wordt geïnformeerd. Voor deze
openbare mededelingen is aangehaakt bij de regels voor de openbaarmaking
van voorwetenschap uit de marktmisbruikregels. Dit betekent dat deze open-
bare mededelingen onverwijld en in lijn met de desbetreffende regels moeten
worden gedaan.90 Dit houdt onder meer in dat dergelijke mededelingen moeten
worden gedaan door het uitbrengen van een persbericht.91 Daarbij is specifiek
bepaald dat er ten aanzien van bepaalde verplichte openbare mededelingen, in
tegenstelling tot bij de openbaarmaking van voorwetenschap, geen uitstel van
publicatie is toegestaan.92

Art. 5 lid 1 Bob bepaalt dat indien een openbaar bod wordt voorbereid de bieder
en de doelvennootschap verplicht zijn een openbaar bod door middel van een
openbare mededeling aan te kondigen uiterlijk zodra tussen de bieder en de
doelvennootschap, al dan niet voorwaardelijke, overeenstemming is bereikt
over het uit te brengen openbaar bod. De mededeling dient onder meer te
bevatten de voorgenomen prijs of ruilverhouding en de reeds vastgestelde
voorwaarden waaronder het bod zal worden uitgebracht.93 Een openbaar bod
wordt geacht aangekondigd te zijn als een bieder, zonder (voorwaardelijke)
overeenstemming met de doelvennootschap te hebben bereikt, concrete infor-
matie over de inhoud van het voorgenomen openbaar bod openbaar heeft
gemaakt.94 Tot concrete informatie wordt in ieder geval gerekend de naam van

89. Het Bob bestaat uit een algemeen deel, dat van toepassing is op alle openbare biedingen
(Hoofdstuk 1 en 2) waarna in Hoofdstuk 3 bijzondere bepalingen zijn opgenomen voor een
volledig bod (§ 3.1) een partieel bod (§ 3.2), een tenderbod (§ 3.3.) en een verplicht bod
(§ 3.4).

90. Art. 4 lid 1 Bob.
91. Art. 4 lid 1 Bob bepaalt dat een openbare mededeling onverwijld en overeenkomstig het bij

of krachtens art. 5:25i tweede lid jo. 5:25m eerste, tweede, derde en zesde lid Wft bepaalde
wordt gedaan. Onder de Bte diende een openbare mededeling te geschieden door publicatie
in een landelijk verspreid dagblad (art. 9a lid 1 Bte).

92. Art. 4 lid 4 Bob. Er is bepaald dat voor bepaalde mededelingen geen rechtmatig belang
bestaat bij uitstel van publicatie, zoals bepaald in art. 5:25i lid 3 onder a Wft.

93. Art. 5 lid 1 Bob.
94. Art. 5 lid 2 Bob.
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de doelvennootschap in combinatie met de voorgenomen prijs of ruilverhou-
ding of een concreet voorgenomen tijdschema.95

Als de biedprijs of de ruilverhouding na aankondiging van het openbaar bod
definitief is vastgesteld, dient hiervan een openbare mededeling te worden
gedaan.96 Als de doelvennootschap na aankondiging van een openbaar bod
effecten (of het recht tot het nemen van effecten) uitgeeft, dient zij hierover ook
een openbare mededeling te doen.97 Dit geldt bijvoorbeeld in de situaties dat de
doelvennootschap zich tegen een overname verzet door middel van het uitgeven
van preferente aandelen.

Teneinde er voor te zorgen dat de onzekerheid over een mogelijk op handen
zijnde openbaar bod niet te lang duurt, zorgen de biedingsregels voor voortgang
in het proces. Art. 7 lid 1 Bob bepaalt dat de bieder binnen vier weken na
aankondiging van het bod een volgende stap dient te zetten. De bieder moet een
openbare mededeling doen dat hij binnen een bepaalde door hem te noemen
periode een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht indient bij de AFM
of dat hij geen aanvraag tot goedkeuring zal doen.98 De door de bieder te noemen
periode mag maximaal twaalf weken bedragen, gerekend vanaf de aankondiging
van het bod.99 Dit betekent dat het biedingsbericht binnen drie maanden na de
eerste aankondiging van het bod ter goedkeuring moet worden voorgelegd.

De systematiek van de biedingsregels houdt in dat een openbaar bod wordt
uitgebracht door middel van het verkrijgbaar stellen van het door de AFM
goedgekeurde biedingsbericht.100 Algemeen verkrijgbaar stellen geschiedt
onder meer door middel van een bekendmaking in een landelijk verspreid
dagblad, een kosteloos te verkrijgen drukwerk, plaatsing van het biedingsbe-
richt op de website van de bieder of op die van de doelvennootschap.101 Het
feit dat een biedingsbericht verkrijgbaar is gesteld wordt openbaar medege-
deeld.102 Bovendien dient de bieder (vertegenwoordigers van) zijn werknemers
onverwijld in kennis te stellen van het openbaar bod.103 Het biedingsbericht
dient alle gegevens te bevatten die voor een redelijk geïnformeerde en
zorgvuldig handelende persoon van belang zijn voor het vormen van een

95. Art. 5 lid 2 sub a en sub b Bob.
96. Art. 6 lid 1 Bob. Voor het partieel bod en het tender bod geldt dat het voorgenomen

percentage of het aantal van de effecten tot de verkrijging waarvan het openbaar bod strekt
dient te worden medegedeeld.

97. Art. 6 lid 2 Bob.
98. Art. 7 lid 1 sub a en sub b Bob.
99. Art. 7 lid 3 Bob.
100. Art. 10 lid 1 Bob.
101. Zie art. 10 lid 1 sub a t/m e Bob.
102. Art. 10 lid 3 Bob. De vindplaats van het biedingsbericht dient te worden vermeld.
103. Art. 10 lid 4 Bob.
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verantwoord oordeel over het openbaar bod.104 Als dat het geval is, keurt de
AFM het biedingsbericht goed.105 Het doel van het biedingsbericht is dat het
aandeelhouders voldoende informatie verstrekt zodat ze een afgewogen beslis-
sing kunnen nemen over de vraag of zij hun aandelen wel of niet willen
aanbieden. In het algemeen kan worden gesteld dat het Bob in grote lijnen
dezelfde regels stelt ten aanzien van de inhoud van het biedingsbericht als het
Bte.106 In een aantal bijlagen bij het Bob wordt niet-limitatief aangegeven
welke gegevens in ieder geval in het biedingsbericht moeten worden opgenomen.
Zo dient in het biedingsbericht te worden opgenomen of er over het bod
overeenstemming is bereikt met de doelvennootschap. Hieruit moet dus blijken
of het gaat om een vriendelijk of vijandig bod. In dit verband moeten eventueel
overeengekomen ontbindings- en boeteclausules worden gemeld, samen met de
redenen voor het overeenkomen van deze clausules. Het betreft hier de hiervoor al
beschreven deal protection measures. Ook moet het biedingsbericht uiteraard
informatie bevatten over de aan het bod ten grondslag liggende motieven, de
voornemens met betrekking tot het voortzetten van de activiteiten van de
doelvennootschap, indien mogelijk cijfermatig onderbouwd met financiële voor-
uitzichten en een aantal procedurele kwesties (zoals de aanmeldingstermijn en de
wijze van aanmelding).107

Het biedingsbericht moet daarnaast een mededeling bevatten over de wijze
van financiering van het openbaar bod.108 Dit brengt ons bij een nieuw
onderdeel van de biedingsregels, de zogenoemde certain funds regel. Deze
houdt in dat de bieder uiterlijk op de dag van het indienen van de aanvraag tot
goedkeuring van het biedingsbericht ervoor moet zorgdragen dat hij de bied-
prijs in geld kan opbrengen of alle redelijke maatregelen heeft getroffen om
enige andere vorm van vergoeding te kunnen verstrekken om het bod gestand te
kunnen doen.109 Bij dit laatste kan het gaan om financiering van het bod door
middel van de uitgifte van aandelen. Wanneer de bieder de vergoeding kan
opbrengen of de genoemde maatregelen heeft getroffen, dient hij dit onverwijld
openbaar mede te delen.110 Indien de bieder in verband met deze vergoeding
een ava moet houden, dan dient deze ava ten minste zeven dagen voor het eind
van de aanmeldingstermijn te worden gehouden.111

Het biedingsbericht dient ook een verklaring te bevatten dat aan alle houders
van dezelfde soort aandelen hetzelfde bod wordt gedaan. Deze regel, vergelijkbaar

104. Art. 8 lid 1 Bob.
105. De AFM moet binnen tien dagen na ontvangst van de aanvraag tot goedkeuring van het

biedingsbericht haar beslissing omtrent de aanvraag bekendmaken, zie art. 5:77 Wft.
106. Zie ook Corten (2007), p. 356.
107. Zie Bijlage A Bob.
108. Zie Bijlage A Bob, § 1 onder 6.
109. Art. 7 lid 4 Bob. Zie hierover uitgebreid De Serrière (2008).
110. Art. 7 lid 4 Bob.
111. Art. 7 lid 5 Bob.
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met de all holders rule uit de VS, beoogt te waarborgen dat alle aandeelhouders
die zich in een gelijke situatie bevinden gelijk worden behandeld.112 Het Bob
bevat in verband hiermee ook bepalingen die de gelijkheid van de te betalen prijs
waarborgen. Op grond van art. 13 lid 1 Bob dienen zowel de bieder als de
doelvennootschap al hun transacties in de aandelen waarop het bod betrekking
heeft, die plaatsvinden tussen de uitbrenging en gestanddoening van het bod, via
een mededeling onverwijld openbaar te maken, tenzij het gaat om in regelmatig
verkeer op de markten in financiële instrumenten verrichte transacties.113 Het
gaat dus om transacties die plaatsvinden buiten het regelmatig beursverkeer.
Art. 19 Bob bepaalt dat indien de bieder in de periode vanaf de eerste publieke
aankondiging van het bod aan een aandeelhouder een hogere prijs betaalt dan in
het bod wordt vermeld, hij in geval van gestanddoening van het bod aan alle
aandeelhouders deze hogere prijs dient te betalen.114 Dit tenzij de aandelen zijn
verkregen in het regelmatig verkeer op markten in financiële instrumenten. Het
gaat hier om zogenoemde pakketvergoedingen, vergoedingen die een premie
bevatten voor het verkrijgen van een materieel aandelenbelang.115 Dit is het
equivalent van de in de VS bestaande best price rule.

Verder wordt bepaald dat vanaf gestanddoening van het bod de bieder
gedurende een jaar geen aandelen mag verwerven tegen gunstiger voorwaarden
dan volgens het openbaar bod.116

D. Aanmeldingstermijn en gestanddoening

Twee belangrijke elementen van een openbaar (volledig) bod zijn de aanmel-
dingstermijn voor aandeelhouders en de gestanddoening van het bod.117 Een
bieder is verplicht een aanmeldingstermijn te stellen waarbinnen de aandeel-
houders hun stukken dienen aan te melden.118 De aanmeldingstermijn moet
minstens vier weken zijn.119 Verder is bepaald dat de aanmeldingstermijn niet

112. Zie Corten (2007), p. 357, Corten (2008), p. 792-796 en Alexander (2008), p. 727-730.
113. Deze transacties dienen ook onverwijld aan de AFM te worden gemeld. Zie art. 5 lid 4 Bob.
114. Dit tenzij deze aandelen zijn verkregen in het regelmatig verkeer op markten in financiële

instrumenten. Zie art. 19 Bob. Als de bieder pakketvergoedingen heeft betaald voorafgaand
aan de aankondiging van het bod, dient hij dit in het biedingsbericht toe te lichten.

115. Zie Corten (2007), p. 357.
116. Art. 5:79 Wft. Op deze regel bestaat een aantal uitzonderingen. Ook hier gaat het om

transacties buiten het regelmatig beursverkeer. Verder geldt dit verbod niet als de bieder na
gestanddoening van het bod aandelen verwerft via de wettelijk geregelde uitkoop of
uitstotingsprocedure, of bij een juridische fusie met de doelvennootschap. Zie Corten
(2007), p. 357.

117. Zie hierover uitgebreid Corten (2008).
118. Art. 14 lid 1 Bob.
119. Art. 14 lid 3 Bob. Voor een partieel bod en een tenderbod moet de aanmeldingstermijn ten

minste twee weken bedragen. Zie art. 14 lid 4 Bob.
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langer is dan tien weken.120 De bieder kan de aanmeldingstermijn eenmaal
verlengen. De verlenging bedraagt ten minste twee weken en niet meer dan tien
weken, gerekend vanaf de einddatum van de oorspronkelijke termijn.121 Aan-
deelhouders die hun aandelen voor het einde van de oorspronkelijke aanmel-
dingstermijn hebben aangemeld kunnen deze aanmelding tijdens de
verlengingsperiode herroepen.122

De bieder kan zijn bod gedurende de – al dan niet verlengde – aanmel-
dingstermijn eenmaal verhogen. Hiervan moet hij een openbare mededeling
doen (zie hierna).123 Indien voor het tijdstip waarop de aanmeldingstermijn
eindigt een derde partij een concurrerend openbaar bod (op dezelfde soort
effecten) aankondigt of uitbrengt kan de bieder de – al dan niet verlengde –

aanmeldingstermijn verlengen tot het einde van de aanmeldingstermijn van het
concurrerende bod.124 Hierdoor kunnen de aandeelhouders een vrije keuze
maken tussen de beide biedingen.

Door het bod gestand te doen komt de koopovereenkomst tot stand tussen de
bieder en de aandeelhouders die hun aandelen hebben aangemeld. Voor de
bieder ontstaat de verplichting de biedprijs te betalen (of de aangeboden
effecten te leveren) en voor de desbetreffende aandeelhouders ontstaat de
verplichting die aandelen aan de bieder te leveren. Meestal wordt aan de
gestanddoening van het bod een aantal voorwaarden gesteld. Voor de hand
liggend is de voorwaarde dat er een bepaald percentage van de aandelen is
aangemeld. Meestal is het doel van het bod immers om de controle over de
doelvennootschap te verwerven. Indien het percentage aangemelde aandelen
geen controlerend belang oplevert, zal de bieder het bod niet gestand willen
doen. De bieder zal er doorgaans geen belang aan hechten minderheidsaandeel-
houder te worden in de doelvennootschap. Een gangbaar percentage dat als
voorwaarde wordt gesteld is 95% van het geplaatste kapitaal. Indien dit
percentage wordt verworven, kan de bieder de overige aandeelhouders, die
hun stukken niet hebben aangemeld, uitkopen via de uitkoopprocedure van
art. 2:92a BW en zo 100% van de aandelen van de doelvennootschap
verkrijgen. Inmiddels wordt er vaak een lager percentage als voorwaarde
gesteld, waarbij er op wordt gerekend dat de overblijvende minderheidsaan-
deelhouders ook op andere manieren kunnen worden uitgestoten.125

120. Art. 14 lid 5 Bob.
121. Art. 15 lid 1 Bob.
122. Art. 15 lid 3 Bob.
123. Art. 15 lid 4 Bob.
124. Art. 15 lid 5 Bob.
125. Een andere mogelijkheid om van de minderheidsaandeelhouders af te komen is via een

juridische fusie. Zie hierover uitgebreid § 6.3 hierna.
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Andere voorwaarden die kunnen worden gesteld zijn de voorwaarde dat er
geen ander bod op de aandelen wordt gedaan of de voorwaarde dat zich geen
feiten of omstandigheden voordoen die ten tijde van het doen van het bod niet
aan de bieder bekend waren of behoefden te zijn en die van zodanig essentiële
aard zijn dat in redelijkheid niet van de bieder verwacht kan worden dat deze
het bod gestand doet. Niet toegestaan is het stellen van voorwaarden waarvan
de vervulling afhankelijk is van de wil van de bieder.126 Zodra vast komt te
staan dat een voorwaarde niet wordt vervuld, dient de bieder hierover een
openbare mededeling te doen, alsmede over zijn beslissing of het bod als
gevolg hiervan inderdaad vervalt.127

Uiterlijk op de derde werkdag na het einde van de aanmeldingstermijn dient de
bieder openbaar mede te delen of hij het bod gestand doet.128 Als de bieder het
bod niet gestand doet, dan moet hij de reden hiervan openbaar mededelen.129

De Bob biedt de bieder die zijn bod gestand doet de mogelijkheid om een
na-aanmeldingstermijn te stellen.130 De na-aanmeldingstermijn kan niet langer
zijn dan twee weken, gerekend vanaf het moment van de mededeling.131

E. Verplichtingen van de doelvennootschap

De biedingsregels bevatten ook een aantal verplichtingen voor de doelvennoot-
schap. Zo dient de doelvennootschap een ava te houden ter bespreking van het
openbaar bod. Deze ava dient te worden gehouden na de verkrijgbaarstelling
van het biedingsbericht en ten minste zes werkdagen voor het einde van de
aanmeldingstermijn.132 Verder dient het bestuur van de doelvennootschap een
gemotiveerd standpunt te geven over het uitgebrachte openbaar bod. Hiertoe

126. Art. 12 lid 2 Bob. De voorwaarden moeten voor de aandeelhouders uiteraard duidelijk
kenbaar zijn. De voorwaarden dienen uiterlijk gelijktijdig met het uitbrengen van het bod
openbaar te worden medegedeeld. Art. 12 lid 1 Bob. Bovendien dienen de voorwaarden
duidelijk in het biedingsbericht te worden opgenomen. Bijlage B Bob, § 1 onder 3.

127. Art. 12 lid 3 Bob.
128. Art. 16 lid 1 Bob. In dat geval dient hij de totale waarde, het aantal en het daarbij behorende

percentage van de als gevolg van het bod aangemelde aandelen te vermelden. Bovendien
moet hij het totale aantal en het corresponderende percentage van aandelen dat in zijn bezit
is vermelden (art. 16 lid 2 Bob). De bieder kan het bod ook gestand doen als de voorwaarde
dat een bepaald percentage is aangemeld niet is voldaan (art. 16 lid 3 Bob).

129. Art. 16 lid 1 Bob.
130. De bieder kan binnen drie werkdagen na gestanddoening een openbare mededeling doen dat

de aandeelhouders die hun aandelen nog niet hebben aangemeld dit alsnog kunnen doen,
tegen dezelfde voorwaarden als het gestand gedane bod. Zie art. 17 lid 1 Bob.

131. Art. 17 lid 2 Bob. Binnen drie werkdagen na afloop van de na-aanmeldingstermijn moet de
bieder weer openbaar mededelen hoeveel aandelen en welk percentage zijn aangemeld, en
weer zijn totale bezit (art. 17 lid 4 Bob).

132. Art. 18 lid 1 Bob.
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dient het uiterlijk vier dagen voor de ava een bericht voor aandeelhouders
algemeen verkrijgbaar te stellen, waarin bepaalde gegevens worden opgeno-
men.133 Het bestuur moet daarin ten minste ingaan zijn visie op de geboden prijs
of ruilverhouding, de overwegingen en prognoses die mede de hoogte van het bod
hebben bepaald, waaronder een cijfermatige onderbouwing van zijn visie op deze
prijs of ruilverhouding en deze overwegingen en prognoses. Ook dient het bestuur
in te gaan op de gevolgen van de uitvoering van het openbaar bod voor de
werkgelegenheid, de arbeidsvoorwaarden en de vestigingsplaatsen van de ven-
nootschap. Daarnaast dienen voor zover beschikbaar de gegevens omtrent het
vermogen en de resultaten van de doelvennootschap in het lopende boekjaar te
worden gegeven, indien meer dan een kwartaal van dat jaar is verstreken. Ook als
het bestuur van de doelvennootschap advies heeft ingewonnen bij derden dient de
strekking van dit advies en de identiteit van de adviseur bekend te worden
gemaakt.134 Hierbij kan worden gedacht aan fairness opinions van banken.

De doelvennootschap moet verder op het moment dat het biedingsbericht
verkrijgbaar wordt gesteld (de vertegenwoordigers van) haar werknemers van
het openbaar bod in kennis stellen.135

5.3.4 De implementatie van de 13e EG Richtlijn: het verplicht bod

A. Achtergrond

De regulering van het verplicht openbaar bod is opgenomen in Hoofdstuk 5.5
van de Wft.136 Het nieuw ingevoerde art. 5:70 lid 1 Wft bepaalt kort gezegd dat
een ieder die alleen of tezamen met personen waarmee in onderling overleg wordt
gehandeld, rechtstreeks of middellijk, overwegende zeggenschap verkrijgt in een
Nederlandse beursgenoteerde naamloze vennootschap, een openbaar bod moet
uitbrengen op alle aandelen (en certificaten van aandelen) van die vennoot-
schap.137 De belangrijkste reden voor het invoeren van een verplicht bod regeling
is de bescherming van minderheidsaandeelhouders tegen machtsmisbruik door

133. Art. 18 lid 2 Bob. Het bericht dient ten minste de in bijlage G van het Bob bedoelde
informatie te bevatten.

134. Zie bijlage G Bob.
135. Art. 27 lid 1 Bob.
136. Zie over het (de achtergrond van het) verplicht bod uitgebreid Nieuwe Weme (2004). Er is over

de verplicht bod regeling zelf en de vraag of deze al of niet wenselijk was in Nederland veel
geschreven. Zie o.a. Nieuwe Weme (2002), Nieuwe Weme (2004), Nieuwe Weme (2006),
Timmerman (1998c), De Kluiver (2000b), De Kluiver (2003a), DeMol van Otterloo (1999), De
Mol van Otterloo (2001), De Mol van Otterloo (2006), De Vlaam (2006) en Doorman (2008b).
Zie ook het consultatiedocument van het Ministerie van Financiën “Invoering verplicht bod in
Nederland” van 30 januari 2002, waarover Nieuwe Weme (2002). Verder verwijs ik naar het
Verslag van de Vergadering van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ van 2 november 2005 inzake het
voorontwerp van de implementatiewet van de 13e EU Richtlijn. Zie hierover Doorman (2006a).

137. Art. 5:70 lid 1Wft.
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een controlerende aandeelhouder. Bij een controlerende aandeelhouder is altijd
het gevaar van machtsmisbruik aanwezig. Deze kan met zijn invloed zichzelf
bevoordelen, ten koste van de minderheidsaandeelhouders.138 Het feit dat een
aandeelhouder in feite de controle verwerft over de vennootschap is een relevante
nieuwe factor voor de overige aandeelhouders, die de aandelen hebben gekocht
toen er nog geen sprake was van een controlerende aandeelhouder. Een dergelijke
nieuwe situatie kan een reden zijn voor de overige aandeelhouders om van hun
aandelen af te willen. Zij kunnen hun aandelen natuurlijk op de beurs verkopen,
maar het is niet ondenkbaar dat het feit dat er een controlerende aandeelhouder is
zorgt voor een lagere beurskoers, hetgeen neerkomt op een onderwaardering van
de vennootschap. De gedachte achter de verplichting voor degene die overwe-
gende zeggenschap verkrijgt een bod uit te brengen, is dan ook dat de overige
aandeelhouders op deze manier de mogelijkheid krijgen om, tegen een billijke
prijs, de vennootschap te verlaten. Deze exit-mogelijkheid biedt kapitaalver-
schaffers in algemene zin een zekere bescherming. In de navolgende paragrafen
ga ik op een aantal elementen van de verplicht bod regeling nader in.

B. Overwegende zeggenschap

De verplichting tot het uitbrengen van een verplicht bod ontstaat bij het
verkrijgen van overwegende zeggenschap. Overwegende zeggenschap wordt
in de wet gedefinieerd als het kunnen uitoefenen van ten minste 30 procent van
de stemrechten in een algemene vergadering van aandeelhouders van een
naamloze vennootschap.139 Het verplicht bod moet na dertig dagen na het
verkrijgen van overwegende zeggenschap worden aangekondigd.140 Belangrijk
in deze definitie is uiteraard de gekozen drempel van 30 procent. Er kan lang
worden gedebatteerd over de vraag bij welk percentage van de stemrechten
iemand de controle heeft over een beursgenoteerde vennootschap.141 Dat er

138. Nieuwe Weme noemt nog een aantal andere redenen voor de verplicht bod regeling. Doordat
met een verplicht bod regeling de controlepremie over alle aandeelhouders wordt verdeeld.
Daartoe zijn zij volgens Nieuwe Weme gerechtigd. Een verplicht bod regeling bevordert ook
de concurrentiepositie van Nederland. Doordat kapitaalverschaffers beter worden beschermd
worden de kapitaalkosten verlaagd en wordt de concurrentiekracht van Nederlandse beurs-
vennootschappen ten goede. Zie Nieuwe Weme (2004), § 2.2.

139. Art. 1:1 Wft.
140. Art. 5:70 lid 1 jo. 5:72 lid 1 Wft. Deze termijn kan door de OK worden verlengd met

maximaal 60 dagen verlengen, zie art. 5:72 lid 2 Wft. Zie ook hierna onder F over de rol van
de OK. Zie over complicaties bij samenwerkende partijen De Vlaam (2006), p. 602-603.

141. Dat hangt uiteraard af van de omstandigheden van het geval. Een percentage van 50% plus een
stem lijkt logischer omdat men dan een absolute meerderheid bezit en dus altijd besluiten zou
kunnen doordrukken. Dat geldt echter alleen voor besluiten waarvoor een gewone meerderheid
vereist is. Er zou onder omstandigheden ook kunnen worden betoogd dat bijvoorbeeld 75% pas
controle geeft, omdat dan het bindend karakter van een bindende voordracht door, bijvoor-
beeld, prioriteitsaandeelhouders kan worden ontnomen (zie art. 2:133 lid 2 BW).
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gekozen is voor een percentage van 30% heeft veel te maken met aandeelhou-
dersabsenteïsme. De realiteit is dat bij beursvennootschappen maar een beperkt
percentage van het geplaatste kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegen-
woordigd is, waardoor in de praktijk een belang van 30% veelal controle zal
geven. Om deze reden, en mede gezien de in de ons omringende landen
gekozen percentages, die allemaal rond de 30% liggen, heeft men in Nederland
ook voor 30% gekozen.142 Er is nog gediscussieerd over de vraag of er niet
beter voor een systeem van een weerlegbaar vermoeden had kunnen worden
gekozen. Een aantal commentatoren heeft betoogd dat de biedplicht zou moeten
gelden, tenzij degene op wie de biedplicht rust aannemelijk kan maken dat hij
met dat percentage geen zeggenschap heeft, bijvoorbeeld vanwege bescher-
mingsconstructies.143 Hiervoor heeft de wetgever, in navolging van Nieuwe
Weme, niet gekozen. Dit vanwege het nadeel dat dit zou leiden tot langdurige
en kostbare procedures en rechtsonzekerheid.144

C. Handelen in onderling overleg

Bij de invoering van het verplicht bod heeft men ook, conform de Richtlijn, een
regeling moeten invoeren voor het concept acting in concert. De verplichting
om een bod uit te brengen rust op een ieder die alleen of tezamen met personen
waarmee in onderling overleg wordt gehandeld overwegende zeggenschap
verkrijgt.145 De definitie van personen waarmee in onderling overleg wordt
gehandeld luidt: natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen
waarmee wordt samengewerkt op grond van een overeenkomst met als doel
het verwerven van overwegende zeggenschap in een naamloze vennootschap
of, indien samenwerking geschiedt met de doelvennootschap, het dwarsbomen
van het welslagen van een aangekondigd bod op die vennootschap.146 Het doel
van deze acting in concert bepaling is om te voorkomen dat de biedplicht
eenvoudig kan worden ontweken. Indien een dergelijke bepaling niet zou zijn
opgenomen, zou de biedplicht bijvoorbeeld kunnen worden ontweken door de
30% te verdelen over verschillende partijen die in de praktijk op dit punt
samenwerken. Om deze reden is gekozen voor een ruim geformuleerde definitie
en is afgezien van het geven van een limitatieve opsomming van gevallen die
aangemerkt worden als zijnde ‘handelen in onderling overleg’. Men was bang
dat het in dat geval te eenvoudig zou zijn om de bepalingen te ontwijken. Het

142. Zie Nieuwe Weme (2004), p. 65 e.v. Zie ook het Consultatiedocument inzake invoering van
het verplicht bod uit 2002. Zie hierover Nieuwe Weme (2002).

143. Zie De Mol van Otterloo (1999), p. 476-478, De Mol van Otterloo (2001), p. 131-134, De
Mol van Otterloo (2006), p. 207 en Honée (2000a), p. 163-164.

144. Kamerstukken II 2005/2006, 30 419, nr. 3, Nieuwe Weme (2004), p. 128.
145. Art. 5:70 lid 1Wft.
146. Art. 1:1 Wft.
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gevolg is wel dat niet helemaal duidelijk is hoe deze bepaling in de praktijk zal
uitpakken.147 Uiteindelijk zullen rechters moeten beoordelen of sprake is van
acting in concert. Veel zal afhangen van de specifieke omstandigheden van het
geval.

De definitie van personen waarmee in onderling overleg wordt gehandeld bevat
twee categorieën. De eerste categorie betreft samenwerkende partijen waarbij
het doel is het verwerven van overwegende zeggenschap in de doelvennoot-
schap.148 Bij de tweede categorie gaat het om een samenwerking met de
doelvennootschap, waarbij het doel van de samenwerking is het slagen van een
aangekondigd openbaar bod op de doelvennootschap te dwarsbomen. In dat
geval kan dus ook de verplichting tot het uitbrengen van een verplicht bod
ontstaan.149 Het gaat hier bijvoorbeeld om situaties waarin de doelvennoot-
schap zich richt tot een bevriende of aangezochte derde partij die door de
doelvennootschap als controlerend aandeelhouder wordt geprefereerd boven de
partij die al een openbaar bod heeft uitgebracht. Als aan een dergelijke white
knight aandelen worden uitgegeven waardoor deze meer dan 30% van de
stemrechten in handen krijgt, dan moet hij een verplicht bod op de overige
aandelen uitbrengen. Voor de goede orde merk ik op dat het hier niet gaat om de
uitgifte van (preferente) aandelen aan een voor dit doel opgerichte stichting. In
dat geval valt de stichting, zoals in de volgende paragraaf zal worden be-
sproken, onder de uitzondering van art. 5:71 lid 1 sub c Wft. Opmerkelijk is dat
aandeelhouders die buiten de doelvennootschap om samenwerken om te
proberen te verhinderen dat een openbaar bod slaagt niet onder de definitie
van acting in concert vallen.150

Tot slot wijs ik nog op het verschil in de definities van samenwerkende partijen
zoals gehanteerd bij de verplichting voor aandeelhouders tot het bij de AFM
melden van aandelen- en stemmen belangen en zoals gehanteerd bij het
verplicht bod voor de bepaling of sprake is van een biedplicht. Zoals hiervoor
in § 5.3.2 onder B vermeld, kan sprake zijn van een meldingsplicht indien twee
of meer partijen samenwerken. In die regeling is sprake van acting in concert

147. Zie hierover Rebers (2007), De Vlaam (2006), De Mol van Otterloo (2006), Doorman
(2006a), Rebers & Maatman (2008) en Nieuwe Weme (2004), p. 123.

148. De definitie van personen waarmee in onderling overleg wordt gehandeld noemt een drietal
categorieën natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen, die in elk geval
worden geacht in onderling overleg te handelen. Zie art. 1:1 Wft. Het betreft in die gevallen
dus een onweerlegbaar vermoeden dat sprake is van handelen in onderling overleg. Zie De
Vlaam (2006), p. 599. Zie ook Rebers (2007), p. 364.

149. Kamerstukken I, 2006/2007, 30 419, C, p. 8.
150. Dit komt doordat in de Tweede nota van wijziging aan de definitie is toegevoegd dat het moet

gaan om een samenwerking met de doelvennootschap. Zie Kamerstukken II, 2005/2006,
30 419, nr. 9, p. 1. Dit is overigens wel in lijn met de tekst van art. 2 lid 1 sub d Richtlijn.
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als partijen een overeenkomst hebben gesloten over een duurzaam gemeen-
schappelijk beleid inzake het uitbrengen van stemmen. De belangen van deze
partijen dienen ten behoeve van de meldingsplicht bij elkaar te worden
opgeteld.151 Deze definitie van acting in concert gaat aanzienlijk minder ver
dan de definitie bij de verplicht bod regeling.152 Zo leidt incidentele samen-
werking per definitie niet onder de meldingsplicht,153 terwijl deze wel tot een
verplicht bod kan leiden. Dit kan leiden tot de onwenselijke situatie dat partijen
hun gezamenlijke belangen niet behoeven te melden op grond van hun mel-
dingsplichten, maar wel verplicht zijn een verplicht bod uit te brengen.154

D. Ontstaan, verval en vrijstellingen van de biedplicht

Als de biedplicht in alle situaties waarbij overwegende zeggenschap wordt
verkregen onverkort zou gelden, zou dit tot problemen kunnen leiden. Zo is het
niet ondenkbaar dat een partij ongewild overwegende zeggenschap verkrijgt.
Bijvoorbeeld doordat de vennootschap op grote schaal aandelen inkoopt. Zeker
indien de aandeelhouder niet over de financiële middelen beschikt om een
verplicht bod te financieren, kan dit tot onwenselijke situaties lijden.155 De
wetgever heeft dergelijke problemen onderkend en bepaalde vrijstellingen van
de biedplicht opgenomen.156

Ten eerste is een algemene gratieperiode opgenomen. Art. 5:72 lid 1 Wft
bepaalt dat de verplichting tot het uitbrengen van een openbaar bod vervalt
indien degene op wie zij rust overwegende zeggenschap verliest binnen dertig
dagen na het verkrijgen daarvan.157

Ten tweede bevat art. 5:71 Wft een aantal specifieke uitzonderingen op de
biedplicht. In deze gevallen behoeft iemand die overwegende zeggenschap

151. Art. 5:45 lid 5 Wft.
152. Zie ook De Vlaam (2006), p. 604.
153. Zie Kamerstukken II, 1991/1992, 21 492, nr. 3, p. 8
154. Zie ook Rebers (2007), p. 364.
155. Zie Nieuwe Weme (2004), p. 154-155.
156. Daarnaast kan de OK in bepaalde gevallen een partij of partijen van de biedplicht

uitzonderen. Zie hierna onder F.
157. Dit is in lijn met de regeling veel andere landen. Zie Nieuwe Weme (2004), p. 188, die ook

een periode van 30 dagen na de controleverwerving bepleitte. Deze periode kan eenmalig
door de OK met zestig dagen worden verlengd. Zie art. 5:72 lid 2 Wft. Op deze vrijstelling
bestaan twee uitzonderingen. Ten eerste als dit verlies het gevolg is van de overdracht van
het belang aan een natuurlijke persoon rechtspersoon of vennootschap die, kort gezegd,
onderdeel is van hetzelfde concern (en vrijgesteld is van de biedplicht op grond van art. 5:71
lid 1 sub e Wft, zie hierna) (art. 5:72 lid 1 sub a Wft). Ten tweede als degene op wie de
verplichting rust in deze periode van dertig dagen zijn stemrecht heeft uitgeoefend (art. 5:72
lid 1 sub b Wft). In deze gevallen vervalt de biedplicht dus niet.
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verkrijgt dus desondanks geen verplicht bod uit te brengen.158 Zo is van een
verplicht bod uitgezonderd iemand die overwegende zeggenschap verkrijgt na
gestanddoening van een openbaar bod dat was gericht tot alle aandelen
(of certificaten van aandelen) in een NV.159 Dit ligt voor de hand. De gedachte
achter het verplicht bod is dat aandeelhouders die zich geconfronteerd zien met
een controlerende aandeelhouder een exit-mogelijkheid wordt geboden. Als er
al een bod is geweest op alle aandelen dan hebben aandeelhouders die exit-
mogelijkheid reeds gekregen.160 Wel is discussie mogelijk over de vraag of
deze uitzondering ook van toepassing moet zijn als in dit vrijwillige bod een
zeer lage prijs is geboden. In dat geval is de aandeelhouders immers geen reële
exit-mogelijkheid geboden en worden zij dus niet door een verplicht bod
beschermd.161

Een uitzondering, die voor de overnamepraktijk van belang is, betreft de
uitzondering voor stichtingen die in het leven zijn geroepen om preferente
aandelen te houden. Art. 5:71 lid 1 sub c Wft bepaalt dat dergelijke, van de
doelvennootschap onafhankelijke rechtspersonen, die ten doel hebben het
behartigen van de belangen van de doelvennootschap en de met haar verbonden
onderneming en die de aandelen na aankondiging van een openbaar bod voor
de duur van maximaal twee jaar gaan houden ter bescherming van de doel-
vennootschap, van het doen van een verplicht bod zijn uitgezonderd.162 Als een
doelvennootschap dus ter afwering van een vijandig bod (preferente) aandelen
uitgeeft aan een daartoe bestemde stichting, welke aandelen recht geven op
meer dan 30% van de stemmen, dan is de stichting van de biedplicht vrijgesteld.
Deze uitzondering is in Nederlandse verhoudingen belangrijk. Zonder deze
uitzondering zou immers de in Nederland gangbare beschermingsmogelijkheid
van de uitgifte van beschermingspreferente aandelen drastisch worden beperkt.
In de praktijk zouden dan slechts aandelen kunnen worden uitgegeven met
een gezamenlijk stemrecht van minder dan 30%, omdat anders de stichting

158. Zie voor de uitzonderingen art. 5:71 lid 1 Wft.
159. Art. 5:71 lid 1 sub b Wft.
160. Zie ook Nieuwe Weme (2004), p. 160.
161. Nieuwe Weme betoogt dat deze uitzondering slechts zou moeten gelden als de vrijwillig

geboden prijs ten minste gelijk is aan de prijs die geboden had moeten worden bij een
verplicht bod. Zie Nieuwe Weme (2005a), p. 14. De Mol van Otterloo oppert dat een andere
oplossing is de vrijstelling niet te laten gelden indien niet ten minste een fors percentage van
de effecten is aangeboden. Zie De Mol van Otterloo (2006), p. 208.

162. Art. 5:71 lid 1 sub c Wft. Dit is in lijn met de Richtlijn. Zie Nieuwe Weme (2004), p. 162,
Van Solinge & Nieuwe Weme (1999), p. 509, Hijmans van den Bergh & Van Solinge
(2000), p. 73, Anders: Van Olffen (1999), p. 845-846, Van Olffen (2000), p. 31 en Schutte-
Veenstra (1997), p. 106. M.b.t. de maximaal twee jaar is aansluiting gezocht bij de in Bijlage X
bij het Fondsenreglement genoemde termijn waarbinnen een ava moest worden georganiseerd
over de wenselijkheid om de aandelen in te trekken.
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verplicht zou kunnen worden een openbaar bod op alle andere aandelen te doen.
Het uitgeven van 30% kan te weinig zijn om het beoogde doel te bereiken. Met
deze uitzondering zijn preferente aandelen als effectief beschermingsmaatregel
gered.

Van belang is hierbij op te merken dat de uitzondering alleen geldt als sprake
is van een aangekondigd openbaar bod. Als hiervan (nog) geen sprake is,
bijvoorbeeld als het gaat om bepaalde vormen van aandeelhoudersactivisme
waar een vennootschap zich tegen zou willen beschermen, geldt de uitzonde-
ring niet. Als een aantal hedge funds samen tracht het bestuur van een
vennootschap tot een andere koers te bewegen, dan moet dus met het uitgeven
van beschermingsprefs worden uitgekeken. De samenwerkende aandeelhouders
zullen doorgaans zelf samen ook minder dan 30% van de stemrechten hebben
teneinde niet tot een bod te worden verplicht. Dit betekent echter niet dat zij een
zodanig belang hebben dat zij de besluitvorming in de ava kunnen domineren.
Met 10% kan een bava bijeen worden geroepen en met een bezit van bijvoor-
beeld 29% van de stemrechten is het niet denkbeeldig dat de door deze
aandeelhouders geagendeerde onderwerpen zullen worden aangenomen. Het
is voorstelbaar dat het bestuur van de onder vuur liggende vennootschap in
dergelijke omstandigheden preferente aandelen zou willen uitgeven. Dat een
dergelijk scenario niet denkbeeldig is blijkt uit de hiervoor in § 2.4.2 be-
schreven Stork- en ASMI-zaken. Omdat ten tijde van de Stork-zaak de verplicht
bod regeling nog niet van kracht was, was er voor Centaurus c.s. (die meer dan
30% van de aandelen hadden) geen biedplicht.

De CDA- en PvdA-fracties in de Eerste Kamer hebben naar aanleiding van de
Stork-zaak vragen gesteld over de beperkte reikwijdte van deze uitzondering
voor preferente aandelen (namelijk alleen een vrijstelling voor de stichting als
er al een bod is aangekondigd). Men vroeg zich af of de uitzondering wel ruim
genoeg was om ongewenste invloeden van hedge funds te weren en vroegen of
het niet wenselijk is om de uitzondering te verruimen, zodat zij ook van
toepassing zou zijn voordat een openbaar bod was uitgebracht.163 Het kabinet
voelde daar echter niet voor. Ten eerste betoogde de minister dat met de
invoering van de verplicht bod regeling situaties, waarbij er sprake is van een
(groep van) aandeelhouder(s) die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen
zonder dat zij een verplicht bod behoeven uit te brengen, tot het verleden
behoren.164 Dit argument acht ik niet sterk. De bepaling dat er (pas) bij 30%
sprake is van overwegende zeggenschap is, mede gezien de praktijk in het
buitenland, begrijpelijk en verdedigbaar, maar ook arbitrair. Het is niet moeilijk

163. Zie Kamerstukken I 2006/2007, 30 419, B.
164. Zie Kamerstukken I 2006/2007, 30 419, C.
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voor te stellen dat iemand de facto met ‘slechts’ 20% van de stemmen een
vennootschap kan controleren. Een ander argument van de minister is dat als
nog geen openbaar bod is uitgebracht, er voor de vennootschap nog afdoende
andere (juridische) mogelijkheden zijn om zich te wapenen tegen ongewenste
invloeden van aandeelhouders.165 Daarbij kan een onafhankelijke stichting een
rol spelen, maar die behoeft dan geen overwegende zeggenschap te worden
gegeven. Hierbij denkt de minister aan het uitgeven van preferente aandelen die
recht geven op net geen 30% van de stemmen.166 Dit argument is sterker. De
‘ongewenste’ aandeelhouder heeft per definitie niet meer dan 30% van de
stemrechten, anders zou hij een verplicht bod uit moeten brengen. Om zijn
invloed te neutraliseren behoeft de vennootschap zijn stemmenmacht slechts te
evenaren en behoeft zij dus ook niet meer dan 30% van de stemrechten uit te
geven. Hiermee wordt in ieder geval verhinderd dat deze de besluitvorming in
de ava zelfstandig kan doordrukken. Vanuit die optiek is een vrijstelling van de
biedplicht in dergelijke situaties ook minder nodig. Een dergelijk scenario heeft
zich, na invoering van de verplicht bod regeling, voorgedaan bij ASMI, waar
ASMI 29% van het geplaatste kapitaal aan preferente aandelen uitgaf.167

Desondanks zijn er ook omstandigheden denkbaar waarbij het wenselijk zou
kunnen zijn om meer dan 30% uit te kunnen geven. Bijvoorbeeld als er
verscheidene aandeelhouders zijn die het met het bestuur oneens zijn en in
de praktijk hetzelfde stemgedrag vertonen, maar dit niet (bewijsbaar) formeel
met elkaar zijn overeengekomen, waardoor zij geen verplicht bod behoeven uit
te brengen. Ook niet als zij samen meer dan 30% vertegenwoordigen.
Uiteindelijk heeft de wetgever ervoor gekozen de uitzondering voor de uitgifte
van beschermingsprefs van toepassing te laten zijn op een objectief bepaalbaar
moment waarop de dreiging van een openbaar bod kenbaar is, te weten nadat
een openbaar bod is aangekondigd. Hiermee wordt voorkomen dat in de markt
discussie ontstaat of ten onrechte een beroep wordt gedaan op de vrijstelling
van art. 5:71 lid 1 sub c Wft.168 Daarvoor is zeker wat te zeggen.

Ten slotte kunnen, naast de hierboven beschreven gratieperiode en uitzonde-
ringen op grond van art. 5:71 lid 1 Wft, bij AMvB aanvullende vrijstellingen
van de biedplicht worden verleend, op grond van art. 5:81 Wft. Op basis
hiervan is op 25 januari 2008 een eerste vrijstellingenbesluit in werking
getreden met twee additionele vrijstellingen.169 Voor de praktijk van belang
is de vrijstelling wanneer de ava van de doelvennootschap met ten minste 95%
van de stemmen ten hoogste drie maanden voorafgaand aan de verkrijging van

165. Zie Kamerstukken I 2006/2007, 30 419, C, p. 5 en 7.
166. Zie Kamerstukken I 2006/2007, 30 419, C, p. 7.
167. Zie hierover § 2.4.2 onder D.
168. Zie Kamerstukken I 2006/2007, 30 419, C, p. 7.
169. Stbl. 2008, 27.
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de overwegende zeggenschap ermee instemt dat geen verplicht bod behoeft te
worden gedaan.170

E. Billijke prijs

Art. 5:80a lid 1 Wft bepaalt dat degene die verplicht is een openbaar bod te
doen, dit bod moet uitbrengen tegen een billijke prijs. Een billijke prijs is de
hoogste prijs die tijdens het jaar voorafgaande aan de aankondiging van het
verplicht bod door de bieder of door de personen waarmee deze in onderling
overleg handelt voor effecten van dezelfde categorie of klasse als waarop het
verplichte bod betrekking heeft is betaald.171 De billijke prijs luidt in effecten,
geld of een combinatie van effecten en geld.172 Het Bob stelt nadere regels
betreffende de billijke prijsbepaling.173 Hierin is bepaald dat als de bieder in de
periode na aankondiging van het bod maar voor het einde van de aanmeldings-
termijn effecten verwerft voor een hogere prijs dan de biedprijs, hij het bod tot
ten minste die hogere prijs moet verhogen.174 Als de bieder in de periode van
een jaar voorafgaand aan de aankondiging van het verplicht bod geen effecten
heeft verworven van dezelfde categorie of klasse als waarop het verplichte bod
betrekking heeft, dan is de billijke prijs gelijk aan de gemiddelde beurskoers
van de desbetreffende effecten in die periode.175 Van belang is te vermelden
dat de gestanddoening van een verplicht bod, in tegenstelling tot hetgeen
gebruikelijk is bij een volledig bod, niet afhankelijk mag worden gesteld
van voorwaarden.176

170. Deze vrijstelling lijkt duidelijk, maar de 95% is niet altijd eenduidig vast te stellen omdat
de stemmen van de aandeelhouders waarmee in onderling overleg wordt gehandeld niet
mogen worden meegeteld bij het stemmingsresultaat. Zie hierover Van der Kaay (2008),
p. 124-125. Zie voor het pleidooi voor een dergelijk vrijstelling Nieuwe Weme (2005a),
p. 15 en De Kluiver (2003a), p. 108.

171. Art. 5:80a lid 2 Wft. De verplichting dat degene die een verplicht bod moet uitbrengen een
billijke prijs moet betalen vloeit voort uit art. 5 lid 1 van de Richtlijn. Art. 5 lid 4 Richtlijn
bepaalt dat een billijke prijs is in beginsel de hoogste prijs die tijdens een door de lidstaten te
bepalen periode van niet minder dan zes en niet meer dan twaalf maanden voor het bod door
de bieder voor dezelfde effecten is betaald. Nederland heeft dus gekozen voor de periode
van één jaar. De implementatie door de Nederlandse wetgever is niet vlekkeloos. Zie Van der
Velden & Mantel (2008), p. 200-203.

172. Art. 5:80a lid 4 Wft jo. art. 26 Bob.
173. Zie art. 5:80a lid 3 en 4 Wft.
174. Art. 5:80a lid 3 sub a Wft jo. art. 25 lid 1 Bob.
175. Art. 5:80a lid 3 sub b Wft jo. art. 25 lid 2 Bob.
176. Art. 24 Bob.
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F. De rol van de Ondernemingskamer

De AFM is aangewezen als toezichthouder op openbare biedingen.177 Zoals
hiervoor uiteengezet is de kernbepaling bij openbare biedingen dat het op grond
van art. 5:74 lid 1 Wft verboden is een openbaar bod uit te brengen, tenzij
voorafgaand aan het bod een biedingsbericht algemeen verkrijgbaar is gesteld
dat is goedgekeurd door de AFM (of door een toezichthoudende autoriteit van
een andere lidstaat). Deze rol speelt de AFM ook voor een verplicht openbaar
bod. Naast de toezichthoudende taak van de AFM, wordt in de verplicht bod
regeling aan de Ondernemingskamer een aantal specifieke bevoegdheden
toegekend. Het gaat om bevoegdheden van vennootschapsrechtelijke aard.178

Op grond van art. 5:73 lid 1 Wft kan de Ondernemingskamer aan degene die
overwegende zeggenschap heeft verworven maar geen bod heeft uitgebracht
een bevel opleggen tot het uitbrengen van een bod.179 Deze bevoegdheid van
de Ondernemingskamer is niet onomstreden. Een aantal commentatoren meent
dat de AFM meer geschikt is om deze rol te spelen.180

Naast het bevel om over te gaan tot het uitbrengen van een bod kan de
Ondernemingskamer een aantal aanvullende maatregelen nemen, zoals:181

– schorsing van de uitoefening van het stemrecht door degene die overwe-
gende zeggenschap heeft verworven;

– een verbod aan degene die overwegende zeggenschap heeft verworven op
deelname aan de ava;

– tijdelijke overdracht ten titel van beheer van aandelen door degene die
overwegende zeggenschap heeft verworven; en

– schorsing of vernietiging van besluiten van de ava.

De Ondernemingskamer kan ook een voorlopige voorziening treffen.182 De
Ondernemingskamer kan ten slotte een bevel geven aan degene op wie de

177. Zie over de rol van de AFM Grundmann-van de Krol (2008).
178. Zie Kamerstukken I 2006/2007, 30 419, C, p. 6. Zie over de rol van de OK bij het verplichte

bod Willems (2008).
179. Dit kan op verzoek van de doelvennootschap, van iedere houder van aandelen van de

doelvennootschap, iedere houder van met medewerking van de doelvennootschap uit-
gegeven certificaten van aandelen of door een rechtspersoon als bedoeld in art. 3:305a
BW (een groepsactie). Zie art. 5:73 lid 1 Wft.

180. Zie De Mol van Otterloo (2006), p. 208, Josephus Jitta (2006b), p. 62. Lemstra wil de AFM
de bevoegdheid geven om als verzoeker in een procedure ex (toen nog) art. 6d Wte op te
treden. Zie Verslag van de vergadering Handelsrecht (2006), p. 45.

181. Zie art. 5:73 Wft lid 2 sub a t/m d Wft.
182. Art. 5:73 lid 4 Wft. Dit op verzoek van de hiervoor genoemde partijen, die kunnen

verzoeken om een bevel tot uitbrengen van een verplicht bod.
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overwegende zeggenschap rust om binnen een door de Ondernemingskamer te
bepalen periode zijn belang af te bouwen. Dit kan indien de verplichting tot het
uitbrengen van een bod leidt tot problemen van mededingingsrechtelijke aard.
Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien het een concentratie in de zin van het
Europese mededingingsrecht betreft en de Europese Commissie deze onverenig-
baar heeft verklaard met de gemeenschappelijke markt.183 De Ondernemings-
kamer regelt van alle hiervoor genoemde maatregelen zo nodig de gevolgen.184

Tegen beschikkingen van de Ondernemingskamer staat uitsluitend beroep in
cassatie open.185

De Ondernemingskamer kan ook uitzonderingen op de biedplicht toestaan op
grond van art. 5:72 Wft. Deze uitzonderingsmogelijkheden bestaan naast de
hiervoor beschreven uitzonderingen die rechtstreeks voortvloeien uit de wet
(art. 5:71 lid 1 Wft). De Ondernemingskamer kan ten eerste op verzoek van
degene op wie de biedplicht rust de termijn waarbinnen het bod moet worden
aangekondigd (30 dagen na ontstaan van de biedplicht) verlengen met maxi-
maal 60 dagen.186 Een tweede uitzondering op de biedplicht kan door de
Ondernemingskamer worden toegestaan indien de financiële toestand van de
doelvennootschap en de met haar verbonden onderneming daartoe aanleiding
geeft.187 Het gaat hier om gevallen waarin er ernstige financiële moeilijkheden
zijn, die een bedreiging vormen voor de continuïteit van de vennootschap.188

Dit zijn situaties vlak voor surseance van betaling of faillissement (in faillisse-
ment of surseance van betaling geldt al een uitzondering op de biedplicht op
grond van art. 5:71 lid 1 sub f Wft), waarbij de vennootschap door een
reddingsoperatie, bijvoorbeeld door een flinke kapitaalinjectie, kan worden
gered, waarbij een verplicht bod een dergelijke reddingsoperatie zou kunnen
dwarsbomen.189

183. Ze art. 3 en 8 lid 3 van verordening (EG) nr. 139/2004 van 20 januari 2004 betreffende de
controle op concentraties van ondernemingen (PbEU L 24). Zie art. 5:73 lid 3 sub a Wft.
Voorts is hiervan sprake als de NMa een vergunning in de zin van art. 41 Mw heeft
geweigerd (art. 5:73 lid 3 sub b Wft). Ten slotte kan de OK bepalen dat het belang moet
worden afgebouwd in geval een vergunning als bedoeld in art. 39 lid 2 sub a Mw niet binnen
vier weken is aangevraagd, dan wel de aanvraag om een vergunning is ingetrokken (art. 5:73
lid 3 sub c Wft).

184. art. 5:73 lid 5 Wft.
185. art. 5:73 lid 6 Wft.
186. Art. 5:72 lid 2 Wft. Dit artikel bepaalt dat de OK hierbij alle betrokken belangen in acht

neemt.
187. Art. 5:72 lid 3 Wft.
188. Kamerstukken II 2005/2006, 30 419, nr. 3, p. 31.
189. De Mol van Otterloo signaleert hier nog een discrepantie tussen de wettekst en de Memorie

van Toelichting voor wat betreft de partijen die een dergelijke verzoek tot vrijstelling kunnen
indienen. Zie De Mol van Otterloo (2006), p. 209.
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Er is geen mogelijkheid voor de Ondernemingskamer in de wet opgenomen om
in individuele gevallen partijen uit te zonderen van de biedplicht, bijvoorbeeld
op grond van marktomstandigheden of op grond van wederzijdse gedragingen
van de bieder en de doelvennootschap.190

De laatste taak van de Ondernemingskamer in dit verband is het vaststellen van
de billijke prijs die moet worden geboden. Op grond van art. 5:80b lid 1 Wft
kan de Ondernemingskamer desverzocht bepalen wat de prijs van het bod moet
zijn. Hierbij kan de Ondernemingskamer afwijken van de regels voor een
billijke prijs zoals hiervoor beschreven. Het verzoek moet worden gedaan
binnen twee weken nadat het bod is uitgebracht en moet aangeven waarom de
geboden prijs moet worden aangepast.191 De Ondernemingskamer kan het
verzoek alleen toewijzen als de verzoeker door de geboden prijs – de billijke
prijs van art. 5:80a Wft – onevenredig in zijn belang wordt getroffen.192

5.4 Analyse

De regels die gelden voor het melden van aandelenbelangen zijn in Nederland
en de VS vergelijkbaar. In beide landen ligt de nadruk op transparantie. Men
acht het van belang dat als een aandeelhouder een bepaald belang opbouwt
in een vennootschap, hij dit openbaar maakt. De markt dient te weten of een
beursvennootschap grote aandeelhouders heeft en wie dat zijn. Beide landen
hanteren een initiële meldingsdrempel van 5%. In Nederland ontstaat de
volgende meldingsplicht bij overschrijding van de drempelwaarden 5%, 10%,
15% enz. (zie § 5.3.2 onder B). Afgezien van deze drempeloverschrijdingen,
behoeven wijzigingen niet te worden gemeld. In de VS is dit anders. Daar dient
de melding bij elke materiële wijziging te worden gewijzigd. Aan- of verkoop
van ten minste 1% van de betreffende aandelen is een materiële wijziging. In
algemene zin is het bestand in de VS dus accurater en actueler. Een ander
verschil is dat aandeelhouders in Nederland hun intenties niet behoeven te
melden. Dit is een verschil ten opzichte van het Amerikaanse systeem, waar
intenties wel moeten worden gemeld. Aan dit verschil moet mijns inziens niet al
te zwaar worden getild. De intentieverklaringen blijken in de praktijk niet altijd

190. Hieromwas door de VVD-fractie in de Eerste Kamer gevraagd. ZieKamerstukken I 2006/2007,
30 419, C, p. 8-9.

191. Art. 5:80b lid 2 Wft.
192. Art. 5:80b lid 4 Wft. Art. 5:80b lid 3 Wft bepaalt dat het verzoek niet ontvankelijk is als de

billijke prijs van art. 5:80a (lid 2 of 3) Wft minder dan 10% afwijkt van de gemiddelde
beurskoers tijdens de periode van drie maanden voorafgaand aan de indiening van het
verzoek. Art. 5:80b lid 5 Wft bepaalt dat bij AMvB nadere regels gesteld kunnen worden
met betrekking tot de gevolgen van de toewijzing van een verzoek voor het verloop van de
procedure en de te verstrekken informatie omtrent een openbaar bod.
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veelzeggend te zijn. De juridisch gedreven formuleringen zijn zo breed en vaag,
dat zij in feite niet veel informatie geven. De melding van een bepaald belang is
in dit verband veel belangrijker. De markt en de doelvennootschap zijn hiervan
dan in ieder geval op de hoogte en kunnen daar rekening mee houden. Veelal
zullen de intenties van de aandeelhouder min of meer bekend zijn, of zal met
alle mogelijkheden rekening worden gehouden. Desondanks kunnen intentie-
verklaringen nuttig zijn. Zeker het feit dat elke wijziging in intentie bekend
moet worden gemaakt verhoogt de transparantie. Als een passieve belegger
activistisch wordt, zal dit ook via een formele melding bekend worden. De
discussie over het al dan niet moeten melden van intenties is inmiddels ook in
Nederland losgebarsten. De Monitoring Commissie heeft in haar rapport van
mei 2007 voorgesteld om een dergelijke verplichting in wetgeving op te nemen.
Naar aanleiding daarvan ligt er een wetsvoorstel waarin dit is neergelegd.

Een laatste verschil op het gebied van onderhandse aandelentransacties is
gelegen in de meldingsplichten van insiders. In beide landen dient de vennoot-
schapsleiding transacties in aandelen van de eigen vennootschap te melden. In
Nederland blijft het bij transparantie (zie § 5.3.2 onder C). In de VS gaat men
verder, waar de zogenoemde short-swing profits door de vennootschap kunnen
worden opgeëist. Als een insider (een officer, director of 10% aandeelhouder)
winst maakt met transacties in de aandelen van de vennootschap die binnen zes
maanden na elkaar plaatsvinden, kan de vennootschap op grond van § 16(b)
Exchange Act vergoeding van deze korte termijn winst vorderen. De ratio
achter deze bepaling is dat men ervan uit gaat dat deze insiders over meer
informatie en kennis beschikken dan de markt en dat alle korte termijn winsten
die zij behalen met transacties in deze aandelen het resultaat zijn van deze
informatie- en kennisvoorsprong (zie § 5.2.2 onder B).

Ook inzake openbare biedingen kan worden vastgesteld dat de regels tot op
zekere hoogte overeenkomsten vertonen. In beide landen dienen bieders een
uitgebreid document op te stellen, waarin een grote hoeveelheid informatie
moet worden opgenomen. De op te nemen informatie is in grote lijnen
vergelijkbaar. Ook de verplichting van de doelvennootschap om haar standpunt
mede te delen ten aanzien van het openbaar bod is in de VS vergelijkbaar met
de verplichting in Nederland (en de EU), die voortvloeit uit art. 6 Richtlijn. In
beide landen dient de doelvennootschap een standpunt in te nemen over het
voorliggend openbaar bod.

Verder gelden in beide landen vergelijkbare procedurele regels, zoals de all
holders en best price rule, en voor aandeelhouders het recht op herroeping van
de aanmelding van hun aandelen. Het is van belang zich te realiseren dat sinds
de introductie van de all holders/best price rule, de klassieke two-tiered front-
end loaded in de VS niet meer voorkomen. Veel van de vroegere overname-
jurisprudentie in de VS ziet op dergelijke biedingen uit de jaren ’80. Dit waren
de jaren van de opkomst van de bekende en gevreesde corporate raiders, die
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gewaagde overnames deden, veelal gefinancierd met de gevreesde junk bonds,
geïntroduceerd door de beroemde bankier Michael Milken. Dergelijke biedin-
gen zijn in Nederland niet mogelijk. Zij hebben dan ook geen rol gespeeld bij
het gebruik van beschermingsmaatregelen en de ontwikkelingen op dat terrein.

Het grootste verschil is zonder twijfel de verplicht bod regeling. In de VS
bestaat een dergelijk verplicht bod niet. Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor
de overnamepraktijk en de dynamiek op de overnamemarkt. Het verplicht bod
bestaat in Nederland pas sinds 2007, maar is een zeer belangrijk onderdeel van
het systeem. De biedplicht biedt aandeelhouders een bepaalde vorm van
bescherming tegen pogingen van derden om onderhands de controle te
verwerven. Het biedt minderheidsaandeelhouders van Nederlandse beursven-
nootschappen een wettelijke exit-mogelijkheid bij een change in control. Deze
vorm van bescherming van aandeelhouders ontbreekt in de VS. Voor vennoot-
schappen kan het verplicht bod worden gezien als een bepaalde vorm van
compensatie voor het feit dat beschermingsmaatregelen onder druk staan. Het
zorgt er immers voor dat niemand meer dan 30% van een vennootschap kan
verwerven zonder een bod uit te brengen. De regeling heeft daarmee ook een
afschrikwekkende werking. Het is duidelijk dat het ontbreken van een verplicht
bod regeling in de VS een groot verschil vormt met Nederland. Bij de
vergelijking van beide rechtssystemen moeten de gevolgen van dit verschil
niet worden onderschat. Het dient ook bij de analyse van de normering van
bestuurlijk handelen in vijandige overnamesituaties in acht te worden genomen
(zie hierna Hoofdstuk 9).
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Hoofdstuk 6. De tweede fase: het uitstoten van
overgebleven minderheidsaandeelhouders

6.1 Inleiding

Een vijandige overname zal meestal geschieden door middel van een openbaar
bod op alle aandelen van de doelvennootschap. Daarbij is het vrijwel ondenk-
baar dat een dergelijk bod daadwerkelijk leidt tot de verwerving van 100% van
de aandelen. Zelfs bij een succesvol bod zal er in de praktijk altijd een
minderheid van de aandelen niet worden aangemeld en dus niet in handen
komen van de bieder. Een aantal aandeelhouders zal het bod wellicht niet
aantrekkelijk genoeg vinden en hun aandelen dus niet aanmelden. In de praktijk
zal ook altijd een aantal aandeelhouders niet aanmelden omdat zij niet van
het bod op de hoogte zijn of gewoon niet reageren. Deze overblijvende
minderheidsaandeelhouders zijn om een aantal redenen onwenselijk.1 Zo is
het mogelijk dat hierdoor de beursnotering van de doelvennootschap niet kan
worden beëindigd.2 Bepaalde openbaarmakingsverplichtingen blijven dan van
toepassing en er kunnen zich problemen voordoen in verband met voorweten-
schap. De overnemer heeft zonder 100% van de aandelen ook geen absolute
controle over de doelvennootschap. Bij bepaalde dividenduitkeringen en trans-
acties zal uitdrukkelijk rekening gehouden moeten worden met het feit dat er
nog minderheidsaandeelhouders zijn. Eventuele doorgevoerde synergievoor-
delen of verbeteringen zullen voor een deel aan minderheidsaandeelhouders
toekomen. Het kan ook fiscale consequenties hebben, als de doelvennootschap
door de overblijvende minderheid niet kan worden opgenomen in de fiscale
eenheid van de overnemer.

Een succesvolle bieder, die meerderheidsaandeelhouder is geworden, zal
dus van de overblijvende minderheidsaandeelhouders af willen komen. Dit
moet in principe ook kunnen. Het is vanuit economisch oogpunt belangrijk dat
iemand die een overname onderneemt de mogelijkheid krijgt om ook alle
aandelen in handen te krijgen en niet wordt gedwongen met een minderheid
opgescheept te blijven, met alle nadelen van dien. Als hiertoe geen mogelijk-
heden zouden zijn, zouden overnames (ook vriendelijke) minder aantrekkelijk
worden en minder plaats vinden. Tegelijkertijd dienen uiteraard de belangen

1. Zie voor deze nadelen o.a. Winter/Van Schilfgaarde (2009), p. 392-393, Olden (2008c),
p. 837. Zie ook Gilson & Black (1995), p. 1237-1252.

2. Zie over de voor- en nadelen van een beursnotering De Kluiver (2008), p. 562.
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van die minderheidsaandeelhouders in acht te worden genomen. Hierbij dient te
worden bedacht dat eigendom in ons rechtssysteem wordt gerespecteerd. In
principe kan iemand niet worden gedwongen eigendom op te geven. Dit geldt
in principe ook voor het eigendom van aandelen.3 Elk systeem waarbij
minderheidsaandeelhouders kunnen worden uitgestoten, levert dus in principe
een inbreuk op dit eigendomsrecht op. Een dergelijke onteigening dient dan ook
met de nodige voorwaarden te worden omkleed. Daarnaast bestaat er in
algemene zin altijd een potentieel gevaar dat controlerende grootaandeelhou-
ders hun machtspositie ten opzichte van de minderheid zullen misbruiken.4

Dankzij het principe dat de meerderheid beslist, kan de meerderheidsaandeel-
houder het bestuur benoemen. Bestuurders kunnen geneigd zijn de belangen
van de meerderheid boven die van de minderheid te stellen. De meerderheid
kan ook rechtstreeks in de ava beslissingen forceren die ten koste gaan van de
minderheidsaandeelhouders. Tegen deze gevaren moeten minderheidsaandeel-
houders worden beschermd. Te weinig bescherming kan nadelige gevolgen
hebben voor de bereidheid om in beursgenoteerde vennootschappen te beleg-
gen. Dit kan de liquiditeit van de kapitaalmarkt nadelig beïnvloeden, en
daarmee nadelige gevolgen hebben voor de mogelijkheden om ondernemings-
activiteiten publiek, via de kapitaalmarkt, te financieren. Een goed werkende
kapitaalmarkt is essentieel voor een succesvolle economie.

Dit hoofdstuk gaat over de mogelijkheden voor de bieder om na een geslaagd
openbaar bod, waarbij een groot deel van de aandelen in de doelvennootschap
is verkregen, de overblijvende minderheid uit te stoten en over de wijze waarop
de minderheidsaandeelhouders daarbij worden beschermd. Het rechtssysteem
moet er enerzijds voor zorgen dat een meerderheidsaandeelhouder van een
overblijvende minderheid af moet kunnen komen, maar anderzijds dat hierbij
de belangen van de minderheid voldoende in acht worden genomen. Nederland
en de VS geven hier op verschillende wijze invulling aan. Er is in beide landen
onderscheid te maken tussen grofweg twee situaties. De eerste is dat de
meerderheidsaandeelhouder een zeer groot belang heeft. Het is in beide landen
geaccepteerd dat het rechtssysteem in bepaalde situaties de meerderheidsaan-
deelhouder een gemakkelijke manier moet bieden om de minderheid snel en

3. Zie hierover Timmerman (2007b).
4. Zie Timmerman (2003b), p. 81-82 en Nieuwe Weme (2004), p. 15-17. Ook hier treden

agency costs op. Agency costs spelen niet alleen tussen leiding en aandeelhouders, maar ook
tussen controlerende aandeelhouders en de overige aandeelhouders. Grootaandeelhouders
reduceren het agency probleem tussen management en aandeelhouders doordat zij vol-
doende stimulans en mogelijkheden hebben om de vennootschapsleiding goed te contro-
leren. Tegelijkertijd creëren zij echter een nieuw agency probleem, te weten tussen de
grootaandeelhouder en de kleine aandeelhouders. De minderheidsaandeelhouders zullen niet
in staat zijn om de grootaandeelhouder effectief te controleren. Zie hierover The Anatomy of
Corporate Law (2009), p. 36 en 202-208, Gilson (2006) en Gilson & Gordon (2003).
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efficiënt te kunnen uitstoten. In die gevallen heeft de meerderheidsaandeel-
houder een zodanig groot belang, dat het belang van de kleine minderheid om
aandeelhouder te blijven niet opweegt tegen het belang van de meerderheids-
aandeelhouder om 100% van de aandelen in bezit te krijgen. De bescherming
van de minderheidsaandeelhouders is relatief laag. De vraag is bij welk
percentage dit punt is bereikt. Beide rechtssystemen hanteren hiervoor een
andere grens. In de VS is dat kort gezegd bij het bezit van 90% van de aandelen.
Hiermee kan een zogenoemde short-form merger worden geëffectueerd
(zie § 6.2.3). In Nederland ligt die grens hoger, bij het bezit van 95% van de
aandelen. Met een dergelijk percentage kan een uitkoop- of uitstotingsproce-
dure worden gestart en kan de beursnotering van de doelvennootschap worden
beëindigd (zie § 6.3.2).

De tweede situatie doet zich voor wanneer de bieder de hiervoor genoemde
percentages niet heeft gehaald, maar wel een meerderheid heeft verkregen. Dat
wil in feite zeggen meer dan 50%, maar geen 90 (VS) of 95% (Nederland). In
deze situatie zal de meerderheidsaandeelhouder nog steeds van de minderheid af
willen komen, maar hiervoor is geen speciale procedure. Dit moet dan geschieden
via andere juridische constructies, veelal via een juridische fusie. In deze situaties
worden de minderheidsaandeelhouders in algemene zin beter beschermd. Hier
weegt het belang van de meerderheid in beide rechtssystemen dus minder zwaar
en de belangen van de minderheid zwaarder. In dit hoofdstuk bekijk ik hoe beide
rechtssystemenmet de twee hiervoor genoemde situaties omgaan. In § 6.2 ga ik in
op de situatie in de VS. De Nederlandse mogelijkheden voor uitstoting komen
in § 6.3 aan bod. In § 6.4 sluit ik af met een analyse van de verschillen.

6.2 Verenigde Staten

6.2.1 Inleiding

In de VS bestaat er, in tegenstelling tot in Nederland, geen aparte uitkoop- of
uitstotingsprocedure.5 De enige manier waarop een overnemer, die een meer-
derheid van de aandelen heeft verworven, van de overgebleven minderheids-
aandeelhouders af kan komen is door middel van een juridische fusie. In de VS
bestaat de mogelijkheid om minderheidsaandeelhouders via een zogenoemde
squeeze-out of freeze-out fusie uit te stoten. In een dergelijke fusie kan de
overnemer, als controlerend aandeelhouder, de minderheid uitstoten, zelfs als
de minderheid zich hiertegen verzet. Een dergelijke transactie wordt vaak
gestructureerd als een driehoeksfusie, waarbij de doelvennootschap wordt
gefuseerd met een 100% dochter van de overnemer. Als gevolg van de fusie

5. Zie § 6.3.2.
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houdt de doelvennootschap op te bestaan en gaat het vermogen van de
doelvennootschap onder algemene titel over naar de verkrijgende dochter. In
Nederland worden de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap van
rechtswege aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap.6 Een dergelijke
regel kent men in de VS niet. Daar kan in de fusieovereenkomst worden
bepaald dat de aandelen in de verdwijnende vennootschap door de fusie van
rechtswege worden geconverteerd in een vordering in contanten. Op deze wijze
wordt de verkrijgende vennootschap, die met de doelvennootschap is gefuseerd,
een 100% dochter van de overnemer, zonder minderheidsaandeelhouders. De
overgebleven minderheidsaandeelhouders moeten genoegen nemen met een
vergoeding in contanten. De overgebleven minderheidsaandeelhouders kunnen
op deze manier zonder hun medewerking (en dus desnoods tegen hun zin),
worden uitgestoten tegen betaling in contanten.7

Het percentage aandelen dat nodig is om op deze wijze de minderheid te
kunnen uitstoten hangt af van het desbetreffende statenrecht. Het moet in ieder
geval voldoende zijn om de board van de doelvennootschap te kunnen
vervangen. Dit vanwege het feit dat een fusie de goedkeuring en medewerking
van de boards van de fuserende vennootschappen vereist. Een fusie kan niet tot
stand komen zonder een fusieovereenkomst tussen beide vennootschappen, die
zonder de board niet kan worden overeengekomen. Daarnaast is er voor een
fusie in de regel aandeelhoudersgoedkeuring nodig. De overnemer moet dus ten
minste voldoende aandelen bezitten om de goedkeuring in de ava van de
doelvennootschap te kunnen bewerkstelligen. In Delaware betekent dit in
principe de meerderheid van de uitstaande aandelen nodig is, aangezien voor
een fusie een enkelvoudige meerderheid is vereist. Het betreft hier dan een
gewone fusie, ook wel long-form merger genoemd.

Naast deze gewone fusie, die aan allerlei formaliteiten is onderworpen,
kennen de meeste staten in de VS ook nog een vereenvoudigde fusieprocedure
waardoor bepaalde moeder-dochter fusies op simpele wijze kunnen worden
uitgevoerd.8 Dit is ook in Delaware het geval.9 Via deze zogenoemde short-
form mergers kunnen overnemers die meer dan 90% van de aandelen in de
doelvennootschap hebben verworven de overgebleven minderheid op een
eenvoudige manier tegen betaling in contanten worden uitgestoten.

6. Art. 2:311 lid 2 BW. Zie hierover uitgebreid § 6.3.3.
7. Het gebruik van contanten in fusies is in de VS relatief kort toegestaan. In Delaware mag

geld sinds 1957 worden gebruikt in short-form mergers; sinds 1967 in overige, long-form
mergers. Zie Gilson & Black (1995), p. 1254.

8. Zie Eisenberg (2005), p. 1058.
9. Zie § 253 DGCL.
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De hiervoor genoemde uitstotingsfusies, zowel de long-form als de short-form
variant, bieden de overnemer in de praktijk ruime mogelijkheden om de
overgebleven minderheid uit te stoten tegen betaling in contanten. De over-
nemer kan als controlerend aandeelhouder de besluitvorming volledig domi-
neren. Dit brengt natuurlijk het gevaar met zich dat de belangen van de
minderheidsaandeelhouders in het gedrang komen. In het navolgende geef ik
eerst in § 6.2.2 een beschrijving van de verschillende manieren waarop de
belangen van minderheidsaandeelhouders in uitstotingsfusies worden be-
schermd. Daarna ga ik in § 6.2.3 kort in op de short- form merger. Vervolgens
behandel ik in § 6.2.4 de uitstoting via een gewone fusie (long-form merger).
Ten slotte ga ik in § 6.2.5 in op een relatief recente route die voor uitstoting
wordt gebruikt. Deze methode, een combinatie van een tender offer gevolgd
door een short-form merger, is de laatste jaren aantrekkelijk geworden dankzij
een aantal rechterlijke uitspraken.

6.2.2 Algemeen: de bescherming van minderheidsaandeelhouders

Het gaat in uitstotingsfusies na een geslaagd bod altijd om een fusie waarbij er
sprake is van een controlerende aandeelhouder en overblijvende minderheids-
aandeelhouders. Dergelijke fusies kunnen aanleiding geven tot specifieke
problemen. De controlerende aandeelhouder kan zijn zin doordrukken. Hij
controleert de board van de te fuseren vennootschappen en domineert tevens de
desbetreffende aandeelhoudersvergaderingen. De controlerende aandeelhouder
kan in de VS dus in principe zelfstandig bepalen op welke wijze en tegen welke
prijs de minderheidsaandeelhouders worden uitgestoten. De minderheidsaan-
deelhouders kunnen hier in principe weinig tegen inbrengen. Het hiervoor
beschreven gevaar, dat de controlerende aandeelhouder zijn belangen boven die
van de minderheid stelt, is dus reëel.

Het Amerikaanse recht voorziet in een aantal manieren waarop aandeel-
houders worden beschermd tegen controlerende aandeelhouders die hun macht
misbruiken. Ten eerste wordt aan aandeelhouders in fusiesituaties het zoge-
noemde recht van appraisal toegekend. Een tweede bescherming is gelegen in
het feit dat in de rechtspraak is bepaald dat op controlerende aandeelhouders
bepaalde fiduciaire verplichtingen rusten, vergelijkbaar met de fiduciaire
verplichtingen van directors.10

10. Een vorm van bescherming van minderheidsaandeelhouders bij uitstotingsfusies is ook
gelegen in het feit dat veel belang wordt gehecht aan transparantie, zodat de minderheids-
aandeelhouders afdoende worden geïnformeerd. Op grond van het vennootschapsrecht van
Delaware is er een verplichting voor controlerende aandeelhouders om alle relevante
informatie openbaar te maken. Zie Eisenberg (2005), p. 686. Ook het federale effectenrecht
draagt aan de transparantie bij. Een aantal federale disclosure bepalingen kunnen op
traditionele freeze-out transacties van toepassing zijn. Zie Regel 13e-3. Zie hierover
§ 5.2.3 en Gilson & Black, p. 1307 en Bauman, Weiss & Palmiter (2003), p. 833.
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A. Appraisal rights

Het gevaar voor minderheidsaandeelhouders is bij uitstotingsfusies expliciet
door de wetgever onderkend. Minderheidsaandeelhouders die worden gecon-
fronteerd met een door een controlerende aandeelhouder georkestreerde fusie
kunnen in feite niets anders doen dan de voorwaarden van de fusie accepteren.
Zij kunnen de fusie niet tegenhouden en kunnen het verlies van hun aandelen
dus niet voorkomen. Zij moeten genoegen nemen met een vergoeding in
contanten. Ter compensatie van deze zwakke positie voorzien de meeste staten
in een aparte procedure waarin de uitgestoten minderheidsaandeelhouders
zich kunnen beklagen over de geboden prijs.11 De wet biedt uitgestoten
minderheidsaandeelhouders dan expliciet de mogelijkheid om na een fusie
hun aandelen door een rechter te laten waarderen, een zogenoemde appraisal
right. Dit biedt een zekere mate van bescherming. In Delaware is dit recht
neergelegd in § 262 DGCL. Een minderheidsaandeelhouder die meent dat hij in
een fusie waarbij hij zijn aandelen verliest te kort wordt gedaan, kan aan de
rechter vragen de reële waarde (fair value) van de aandelen vast te stellen en
deze waarde te ontvangen in plaats van de geboden vergoeding. Dit lijkt een
mooie bescherming, maar in de praktijk blijkt dat tegen te vallen. Dit komt
onder andere doordat de appraisal procedure zeer ingewikkeld is. De minder-
heidsaandeelhouder moet aan allerlei procedurele voorwaarden voldoen ten-
einde recht te hebben op appraisal. Zo moet een minderheidsaandeelhouder die
zijn appraisal recht wil uitoefenen vóór de stemming over de fusie schriftelijk
aan de vennootschap te kennen geven dat hij dit van plan is.12 Het lastige
hiervan is onder meer dat feiten waaruit zou kunnen blijken dat de prijs, zoals
vastgesteld in de fusieovereenkomst, onvoldoende is vaak pas na de fusie naar
buiten komen. Verder moet de aandeelhouder tegen de fusie stemmen of zich
van stemming onthouden.13 Ten slotte moet de aandeelhouder de procedure
binnen een relatief korte termijn na de fusie bij de bevoegde rechter aanhangig
maken. Indien de aandeelhouder niet voldoet aan deze procedurele eisen
verliest hij zijn recht op het ontvangen van de reële waarde, zelfs als de rechter
op verzoek van een andere aandeelhouder bepaalt dat de reële waarde van de
aandelen inderdaad hoger is dan de geboden prijs.

De tekst van de wet biedt weinig houvast voor de berekening van de reële
waarde. De invulling is volledig overgelaten aan rechters. Er wordt in de

11. Zie hierover Bainbridge (2003a), p. 192-206 (met name over de waardering) en Gilson &
Black (1995), p. 1266-1267 en 1305. Zie ook Rebers & Maatman (2008), p. 393-396 en
Raaijmakers & Van der Schee (2008), p. 1162-1164.

12. Zie § 262(d) DGCL.
13. Zie § 262(d) DGCL.
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wettekst slechts gesteld dat de waarde moet worden vastgesteld met inachtne-
ming van alle relevante factoren en zonder de waardevermeerdering die
mogelijk het gevolg is van de fusie zelf.14 De waardering houdt dus geen
rekening met eventuele synergievoordelen die na de fusie optreden. Het
uitgangspunt is dat de aandeelhouder zijn aandelen eigenlijk had willen houden.
Nu hij is uitgestoten en zijn aandelen heeft moeten opgeven, dient de rechter als
het ware te berekenen welke waarde de aandeelhouder op dat moment is
afgenomen.15 De rechters in Delaware hebben met dit uitgangspunt de reële
waarde omschreven als het pro rata deel van de going concern waarde van de
onderneming. Zij hebben voor de berekening hiervan een aantal richtlijnen
ontwikkeld.16 De waardering is in de praktijk lastig vast te stellen en er is ook
wel kritiek op de door de rechters gehanteerde waarderingsmethode.17

Uit het voorgaande blijkt dat de potentiële opbrengst van de appraisal
procedure per aandeel relatief beperkt is. De aandeelhouder heeft recht op
een vergoeding van de door de rechter vastgestelde reële waarde. Alleen als
deze duidelijk boven de in de fusie geboden vergoeding uit gaat, zal een
dergelijke procedure lonen. In verband hiermee kleeft aan de procedure nog een
aantal extra nadelen.18 In veel staten is een class action in appraisal procedures
niet mogelijk en kan de vergoeding van advocatenkosten maar zeer beperkt
worden gevorderd. Dit maakt een dergelijke procedure bij voorbaat duur, omdat
elke minderheidsaandeelhouder zijn eigen advocaat zal moeten inschakelen.
Vaak zal het verschil in waarde tussen de aangeboden vergoeding en de – in de
ogen van de minderheidsaandeelhouder – werkelijke waarde zo klein zijn dat
het niet snel de moeite waard zal zijn om een ingewikkelde en kostbare
appraisal procedure te starten. Bovendien loopt de aandeelhouder zelfs het
risico dat de rechter de reële waarde lager vaststelt dan de waarde die in de
transactie wordt geboden. En als de rechter al een hogere waarde vaststelt, krijgt
de aandeelhouder dit pas na afloop van de procedure, die jaren kan duren. Dit
alles betekent dat dergelijke procedures ook voor de plaintiffs’ bar, in de VS
vaak de drijvende kracht achter juridische procedures, niet aantrekkelijk zijn. Al
met al lijkt het recht van appraisal dus relatief weinig bescherming te bieden.
Mede door de genoemde problemen maken uitgestoten aandeelhouders van
deze procedure relatief weinig gebruik en zoeken zij vaak naar andere – betere –
manieren om hun belangen in uitstotingsfusies te beschermen.19

14. Zie § 262(h) DGCL.
15. Zie Margolin & Kursh (2005), p. 415 en Easterbrook & Fischel (1991), p. 139.
16. Deze waardering wijkt af van de veel gebruikte waardering op grond van fair market value.

Zie hierover uitgebreid Margolin & Kursh (2005), p. 416 e.v.
17. Zie Margolin & Kursh (2005).
18. Zie Letsou & Haas (2005), p. 32-33.
19. Zie Letsou & Haas (2005), p. 32-33.
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B. Fiduciaire verplichtingen van de controlerende aandeelhouder

In Delaware is het potentiële probleem tussen controlerende meerderheidsaan-
deelhouders en de minderheid ook in de rechtspraak onderkend. Ter bescher-
ming van minderheidsaandeelhouders hebben rechters bepaald dat de fiduciaire
verplichtingen, die van oudsher op de board van een vennootschap rusten, in
sommige gevallen ook rusten op controlerende aandeelhouders. Deze proble-
matiek speelt bij uitstek in uitstotingsfusies, maar kan ook in andere situaties
spelen. Het Delaware Supreme Court heeft uitdrukkelijk bepaald dat er een
fiduciaire verplichting rust op een aandeelhouder die een meerderheidsbelang
heeft of de controle uitoefent over de ondernemingsactiviteiten van de vennoot-
schap.20 Dit houdt in dat deze meerderheidsaandeelhouders jegens minder-
heidsaandeelhouders bepaalde fiduciaire verplichtingen in acht moeten nemen
en hierop in rechte kunnen worden aangesproken. Het voornaamste criterium
voor het bestaan van dergelijke verplichtingen is het hebben van een meer-
derheid van de aandelen. Dan wordt controle geacht aanwezig te zijn. Als een
grootaandeelhouder minder dan 50% van de aandelen bezit, dient de eiser aan
te tonen dat deze aandeelhouder in de praktijk controle uitoefent.21 Net als bij
de toetsing van het handelen van directors, is bij controlerende aandeelhouders
van belang hoe wordt beoordeeld of zij aan deze fiduciaire verplichtingen
hebben voldaan. Het Delaware Supreme Court heeft in de voor dit onderwerp
belangrijke zaak Sinclair Oil Corp. v. Levien bepaald, dat er in dergelijke
situaties twee toetsen kunnen worden gebruikt om de gedragingen te beoor-
delen, de business judgment rule en entire fairness.22 Zoals hiervoor in
Hoofdstuk 3 beschreven, is de gehanteerde toets van groot belang voor de
uitkomst. Dit geldt ook bij uitstotingsfusies. Bij business judgment rule worden
de aangevallen handelingen in principe beschermd en in stand gelaten. Bij
entire fairness moet worden bewezen dat de transacties volledig billijk zijn.

Het instellen van een vordering uit hoofde van een schending van fiduciaire
verplichtingen is op een aantal punten veel aantrekkelijker dan een appraisal

20. Zie bijvoorbeeld Ivanhoe Partners v. Newmont Mining Corp., 535 A.2d 1334 (Del. 1987),
p. 1344.

21. Zie bijvoorbeeld Kahn v. Lynch Communications Systems, Inc., 638 A.2d 1110 (Del. 1994),
waar werd geoordeeld dat de grootaandeelhouder met 43,3% van de aandelen de controle
had omdat de board of directors zich neerlegde bij de wensen van de grootaandeelhouder.
Zie Bainbridge (2003a), p. 210.

22. Sinclair Oil Corp. v. Levien, 280 A,2d 717 (Del. 1971). Zie hierover Bainbridge (2003a),
p. 211-213. Zie voor een recentere uitspraak waarin de in Sinclair gegeven uitgangspunten
worden bevestigd In Re Primedia, Inc. v. Derivative Litigation, Not Reported in A.2d, 2006
WL 3365544 (Del.Ch. 2006), p. 9. Ik gebruik de term entire fairness. De termen intrinsic
fairness en entire fairness worden door rechters in Delaware door elkaar gebruikt. Zie Haas
(2004), p. 2255, noot 49.
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procedure. Er kan worden geageerd tegen de gehele fusie (inclusief de betaalde
vergoeding), terwijl de appraisal procedure zich uitsluitend richt op de hoogte
van de vergoeding. Bovendien zijn class actions in dergelijke procedures wel
mogelijk. Een class action kan worden ingesteld namens alle aandeelhouders, ook
namens de aandeelhouders die vóór de fusie hebben gestemd. Gedaagden zijn
vaak de directors en officers van de dochtermaatschappij, die door de controle-
rende aandeelhouder zijn benoemd alsmede de controlerende aandeelhouder
zelf.23 De vergoeding die kan worden toegewezen behoeft niet alleen te bestaan
uit de vergoeding van de reële waarde van de aandelen, maar kan ook bijkomende
schade omvatten. Zo kunnen in dergelijke procedures de advocatenkosten wel
worden vergoed. Ook kunnen andere vormen van vergoeding worden vastgesteld.
Een belangrijk verschil met de appraisal procedure is verder dat bij de waardering
van de aandelen wel rekening kan worden gehouden met gebeurtenissen na
de fusie. De uitgestoten aandeelhouder kan dus wel profiteren van post-fusie
synergievoordelen.24 Een nadeel is wel dat er in dergelijke procedures sprake
moet zijn van een bepaalde mate van laakbaar handelen. Op dit punt biedt
de appraisal procedure een voordeel. Een eiser behoeft daar immers alleen maar
aan te tonen dat hij aan de procedurele voorwaarden heeft voldaan om recht te
krijgen op de vergoeding van de reële waarde. Hij hoeft geen laakbaar handelen
aan te tonen. Dit voordeel weegt meestal niet op tegen de nadelen.25

Het voorgaande geeft aan hoe belangrijk het is voor uitgestoten minderheids-
aandeelhouders om te weten welke vordering zij kunnen instellen. Zijn zij
beperkt tot een vordering tot appraisal of kunnen zij ook ageren op grond van
een schending van fiduciaire verplichtingen? En, als dit laatste het geval is,
welke toets is dan van toepassing? Deze vragen zijn in de rechtspraak
uitgebreid aan de orde gekomen. Hierop ga ik in de volgende paragrafen in.

6.2.3 Short-form mergers

Het vennootschapsrecht van de meeste staten kent de mogelijkheid van een
zogenaamde short-form merger, waardoor bepaalde moeder-dochter fusies op
eenvoudige wijze kunnen worden bewerkstelligd.26 Het doel is uitdrukkelijk
om een moedervennootschap de mogelijkheid te geven om eenzijdig van de
minderheidsaandeelhouders af te komen.27 In Delaware wordt de short-form

23. Zie Eisenberg (2005), p. 688.
24. Lynch v. Vickers Energy Corp., 429 A.2d 497 (Del. 1981). Zie hierover Gilson & Black

(1995), p. 1268-1269 en Letsou & Haas (2005), p. 34.
25. Zie voor het verschil tussen statutory appraisal action en equitable fiduciary action

Eisenberg (2005), p. 1054-1055. Zie ook Gilson & Black (1995), p. 1266-1267 en 1305.
26. Zie § 253 DGCL (short-form mergers). Zie hierover Bauman, Weiss & Palmiter (2003),

p. 838, Eisenberg (2005), p. 1058-1059, Iacono (2003), p. 657.
27. Zie Iacono (2003), p. 657.
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merger geregeld in § 253 DGCL. Indien een moeder meer dan 90% van de
aandelen in de dochter houdt, kan tot een short-form merger worden over-
gegaan. In deze situaties behoeven niet alle formaliteiten van een gewone fusie
te worden gevolgd. Er is voor een short-form merger slechts een besluit nodig
van de board van de moeder. Er is geen besluit nodig van de board van de
dochter of van de aandeelhoudersvergaderingen van de moeder of de dochter.
De procedure is simpel. De board van de moeder neemt een resolutie aan met
daarin de intentie om de fusie uit te voeren. Vervolgens deponeert de moeder-
vennootschap bij de Secretary of State een ‘certificate of ownership and
merger’ waarin staat dat de moeder minstens 90% van de aandelen van de
dochter houdt. Op dat moment is de fusie een feit en krijgen de minderheids-
aandeelhouders de vergoeding die door de board van de moeder is
vastgesteld.28

In eerste instantie bepaalden de meeste staten dat deze vorm van fusie alleen
mogelijk was als de moeder 100% van de aandelen in de dochter hield. Men
heeft echter onderkend dat deze vorm van fusie bij uitstek geschikt is om te
gebruiken na een geslaagd openbaar bod waarbij weliswaar niet 100% van de
aandelen is aangemeld, maar wel een zeer ruime meerderheid. Aangezien men
in de VS geen met de uitkoop vergelijkbare regeling kent, was er behoefte aan
een dergelijk mechanisme om de overgebleven minderheid op eenvoudige
wijze te kunnen uitstoten. In de meeste staten is er dus bepaald dat met een
percentage van 90% van de aandelen men al tot een dergelijke fusie kan
overgaan. Voorts is expliciet onderkend dat deze bepalingen zijn bedoeld om
een moeder de mogelijkheid te geven om van de minderheidsaandeelhouders af
te komen door het betalen van contanten in plaats van het uitgeven van
vervangende aandelen.29 In feite werken deze short-form mergers dus als
cash-out constructies, vergelijkbaar met onze uitkoopregeling.

Belangrijk voor short-form mergers is het feit dat het risico op succesvolle
claims van de minderheidsaandeelhouders klein is. In de uitspraak Glassman v.
Unocal Exploration Corp. uit 2001 bepaalde het Delaware Supreme Court dat
in een short-form merger op grond van § 253 DGCL de entire fairness
standaard niet van toepassing was bij de beoordeling of de controlerend
aandeelhouder handelde in strijd met zijn fiduciaire verplichtingen.30 Het
hoogste rechtscollege oordeelde dat in een short-form merger minderheidsaan-
deelhouders in principe alleen een beroep kunnen doen op het recht van
appraisal op grond van § 262 DGCL, tenzij sprake was van ‘fraud or

28. Zie Iacono (2003), p. 657.
29. Zie Eisenberg (2005), p. 1058, Iacono (2003), p. 657.
30. Glassman v. Unocal Exploration Corp., 777 A.2d 242 (Del. 2001). De redenering is kort

gezegd dat de wettelijke procedure uit § 253 DGCL fair dealing verzekert, aldus het
Delaware Supreme Court. Zie uitgebreid over deze uitspraak Steinberg (2002).
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illegality’. Van deze procedure is, zoals wij hiervoor zagen, voor de uitstoter
niet zo veel gevaar te verwachten. Wel blijft uiteraard staan dat de moeder-
vennootschap de aandeelhouders volledig en accuraat moet informeren. Indien
de moeder bewust materiële onjuiste informatie verschaft, is sprake van ‘fraud
or illegality’, en kunnen de minderheidsaandeelhouders op grond hiervan
ageren.31 Deze uitspraak is in de praktijk voor short-form mergers van groot
belang. Het betekent in wezen dat een meerderheid van meer dan 90% een
garantie is dat zonder al te veel problemen de minderheid in ruil voor contanten
kan worden uitgestoten.32

6.2.4 Long-form mergers

A. Algemeen

Zodra een bieder na afloop van een bod geen 90% van de aandelen in de
doelvennootschap heeft verworven, wordt het uitstoten van de overblijvende
minderheid lastiger. Dan staat de short-form merger niet meer ter beschikking
en zal de overnemer zich moeten bedienen van een gewone fusie (long-form
merger) op grond van § 251 DGCL.33 Hierbij wordt de dochtervennootschap
(in geval van een uitstoting na een openbaar bod is dit de doelvennootschap)
doorgaans gefuseerd met een andere dochtervennootschap van de controlerende
aandeelhouder, waarvan hij wel 100% van de aandelen houdt. De fusieovereen-
komst kan bepalen dat de minderheidsaandeelhouders in de doelvennootschap
in ruil voor hun aandelen een uitkering krijgen in contanten. Op deze wijze kan
de controlerende aandeelhouder de minderheid uitstoten. De fusie uit § 251
DGCL vereist de goedkeuring van de board van de doelvennootschap en van de
meerderheid van de aandeelhouders in de doelvennootschap.34 Doorgaans zal

31. Zie Steinberg (2002), p. 498-499. Zie ook Bauman, Weiss & Palmiter (2003), p. 838.
32. De uitspraak heeft voor uitstotingsmogelijkheden in het algemeen een belangrijke rol

gespeeld omdat het naast de klassieke long-form uitstotingsfusie een aantrekkelijke alterna-
tieve mogelijkheid opende om de minderheid uit te stoten. Hierop ga ik in § 6.2.5 in.

33. Een andere methode om met een bezit van minder dan 90% van de aandelen toch van de
minderheid af te raken is een reverse stock split op grond van § 242 DGCL. Hierbij worden
door middel van een statutenwijziging alle aandelen van de doelvennootschap geconverteerd
in een enkele, nieuw uitgegeven aandeel. Er wordt bepaald dat de aandeelhouders die niet
voldoende aandelen hebben om een volledig nieuw aandeel te verkrijgen in plaats hiervan
een uitkering in contanten krijgen. In de praktijk betekent dit dat alle minderheidsaandeel-
houders een uitkering in contanten krijgen. Zie Gilson & Black (1995), p. 1253, noot 23,
Eisenberg (2005), p. 1112 en Letsou & Haas (2005), p. 30-31. Ik beperk mij hier tot de meer
voorkomende juridische fusie. In 2001 heeft zich nog een methode aangediend, te weten de
combinatie van een tender offer gecombineerd met een daaropvolgende short-form merger.
Op deze methode ga ik in § 6.2.5 in.

34. Zie § 251(b) DGCL en § 251(c) DGCL.
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een controlerende aandeelhouder doorslaggevende invloed kunnen uitoefenen
op de board en zelf kunnen zorgen voor de vereiste meerderheid in de ava. De
minderheidsaandeelhouders kunnen dergelijke transacties op grond van de
wettelijke fusiebepalingen dus in principe niet tegenhouden.35 Zij hebben in
ruil voor hun aandelen slechts recht op de in de fusieovereenkomst overeen-
gekomen vergoeding. Deze uitstootmethode is vergaand en bieden de minder-
heidsaandeelhouder weinig bescherming. Zoals hiervoor in § 6.2.2 opgemerkt,
wordt de minderheidsaandeelhouders echter op verschillende manieren
bescherming geboden. Zij kunnen zich bij de rechter beroepen op hun recht
op appraisal of betogen dat de controlerende aandeelhouder zijn fiduciaire
verplichtingen schendt. Op de rechtspraak die hierover is ontstaan ga ik in het
navolgende in.

B. De rechtspraak voor 1983

De jurisprudentie over freeze-out transacties is ingewikkeld en niet altijd even
gemakkelijk te doorgronden.36 De jurisprudentie maakt ook een aantal golf-
bewegingen. Een en ander begint in de jaren ’50, toen het Delaware Supreme
Court in Sterling v. Mayflower Hotel Corp. bepaalde dat in freeze-out trans-
acties de toets of de controlerende aandeelhouder en de board van de gecontro-
leerde vennootschap hun fiduciaire verplichtingen jegens de
minderheidsaandeelhouders waren nagekomen entire fairness was.37 De con-
trolerende aandeelhouder en de board van de gecontroleerde vennootschap
moesten dus aantonen dat de voorgestelde transactie volledig billijk was voor
de minderheidsaandeelhouders.38 Dit mede vanwege het feit dat de controle-
rende aandeelhouder aan beide kanten van de transactie zat, en er dus een
potentieel gevaar van self-dealing aanwezig was.39 Deze duidelijke maar
strenge norm voor controlerende aandeelhouders werd in de jaren ’60 en begin
jaren ’70 genuanceerd. In twee zaken, Stauffer v. Standard Brands, Inc. en
David J. Breene & Co. v. Schenley Industries, waarbij de minderheidsaandeel-
houders tegen betaling in contanten werden uitgestoten, werd geoordeeld dat
voor die transacties entire fairness niet de juiste toets was. In die gevallen

35. Zie Letsou & Haas (2005), p. 31 en Bainbridge (2003a), p. 222.
36. Zie hierover uitgebreid Stevelman (2007), Subramanian (2005), Letsou & Haas (2004),

Levy (2004), Haas (2004), Iacono (2003) en Steinberg (2002). Zie ook Bainbridge (2003a),
p. 222-231, Gilson & Black (1995), p. 1237-1315, Eisenberg (2005), p.1081-1116 en
Bauman, Weiss & Palmiter (2003), p. 812-869.

37. Sterling v. Mayflower Hotel Corp., 93 A.2d 107 (Del. 1952).
38. Sterling v. Mayflower Hotel Corp., 93 A.2d 107 (Del. 1952), p. 110.
39. Sterling v. Mayflower Hotel Corp., 93 A.2d 107 (Del. 1952), p. 109-110.
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hadden minderheidsaandeelhouders nog slechts de mogelijkheid van apprai-
sal.40 Het verschil met Sterling was dat daar de minderheidsaandeelhouders in
ruil voor hun aandelen in de dochter aandelen in de moeder kregen. In deze
zaken ging het om een uitstoting in contanten. Bij een uitstoting in contanten
kwam men volgens de rechters alleen toe aan een entire fairness toets als er
sprake was van ‘fraud or illegality’. Met deze uitspraken werden de mogelijk-
heden voor minderheidsaandeelhouders dus behoorlijk ingeperkt en werd het
uitstoten van minderheden na geslaagde openbare biedingen vergemakkelijkt.
Omdat de appraisal procedure in de praktijk weinig werd gebruikt, konden
controlerende aandeelhouders via een fusie eigenlijk relatief gemakkelijk,
zonder veel tegenstand van minderheidsaandeelhouders (en dus waarschijnlijk
relatief goedkoop) hun belangen tot 100% uitbreiden.

Op deze ruimhartige houding van de rechters in Delaware kwam veel kritiek.
Minderheidsaandeelhouders die zich benadeeld voelden zochten andere ma-
nieren om voor hun rechten op te komen en wendden zich in toenemende mate
tot federale rechters, alwaar zij op grond van de federale effectenwetgeving
probeerden het gebruik van dit soort fusies in te dammen. Zo werd betoogd dat
een cash out fusie tegen een te lage prijs of met als enig doel het uitstoten van
de minderheidsaandeelhouders fraude was in de zin van § 10(b) Exchange Act
en de op basis daarvan uitgevaardigde Regel 10b-5. In 1977 wees het US
Supreme Court in de uitspraak Santa Fe Industries v. Green een dergelijke
vordering af en bepaalde dat de reikwijdte van de federale effectenwetgeving
zich niet zover uitstrekte.41 Het US Supreme Court gaf in deze uitspraak
tegelijkertijd de rechters in Delaware een duidelijke waarschuwing dat hun
houding ten overstaan van uitstotingstransacties wat al te ruimhartig was en
opperde zelfs dat op dit punt wellicht federale wetgeving moest worden
ingevoerd.42 De dreiging van federaal ingrijpen in het vennootschapsrecht,
dat op grond van de grondwet tot het domein van de afzonderlijke staten

40. Het Delaware Supreme Court bepaalde dit in 1962 voor short-form mergers op grond van
§ 253 DGCL. Zie Stauffer v. Standard Brands, Inc., 187 A.2d 78 (Del. 1962), p. 80-81.
In 1971 bepaalde het Delaware Chancery Court dit vervolgens dat ook voor long-formmergers
op grond van § 251 DGCL. Zie David J. Breene & Co. v. Schenley Industries, 281 A.2d 30
(Del.Ch. 1971), p. 33 voor long-form mergers o.g.v. § 251 DGCL. Zie Gilson & Black (1995),
p. 1254-1255, Letsou & Haas (2005), p. 32.

41. Green v. Santa Fe Industries, 430 U.S. 462 (1977). Zie Gilson & Black (1995), p. 1255 en
Letsou & Haas (2005), p. 33.

42. Green v. Santa Fe Industries, 430 U.S. 462 (1977), p. 479-480 (‘There may well be a need
for uniform federal fiduciary standards to govern mergers such as that challenged in this
complaint. But those standards should not be supplied by judicial extension of § 10(b) and
Rule 10b-5 to ‘cover the corporate universe.’ ). Zie Gilson & Black (1995), p. 1255-1256 en
Letsou & Haas (2005), p. 33.
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behoort, is in de VS een serieuze zaak. Zeker Delaware heeft deze dreigingen
altijd serieus genomen en tot nu toe met succes kunnen afweren.43 Ook op dit
terrein lijkt het dreigement zijn uitwerking niet te hebben gemist. Nog geen zes
maanden na de uitspraak van het US Supreme Court legde het Delaware
Supreme Court in Singer v. Magnavox Co. enige beperkingen op aan de
bestaande uitstotingspraktijk.44 Hiermee werd de ruimhartige lijn uit eerdere
uitspraken expliciet verworpen. Niet alleen werd uitdrukkelijk bepaald dat het
recht van appraisal voor klagende aandeelhouders niet de exclusieve remedie
was, ook de fiduciaire verplichtingen werden verzwaard. Ten eerste werd
bepaald dat een fusie met als enige doel het uitstoten van minderheidsaandeel-
houders niet was toegestaan. Dit kwam neer op de business purpose test; er
moest een legitiem ondernemingsdoel aan de transactie ten grondslag liggen.45

Bovendien bepaalde het Delaware Supreme Court toch weer dat een uitsto-
tingsfusie op grond van § 251 DGCL moest voldoen aan het entire fairness
principe, een en ander zoals in de jaren ’50 al verwoord in Sterling. Als de
transactie dus niet voldeed aan de business purpose test of de entire fairness
test, zouden de minderheidsaandeelhouders schadevergoeding kunnen
vorderen.46

Deze uitspraak in Singer liet een aantal vragen open. Zo was onduidelijk wat
een geaccepteerd aanvullend motief was om aan de business purpose test te
voldoen en wat entire fairness in dergelijke transacties nu precies inhield.47 Uit
een aantal uitspraken in de jaren na Singer bleek al snel dat de business purpose
test ruim werd ingevuld en dus niet echt een probleem vormde.48 Het was
eenvoudig om naast de wens om van minderheidsaandeelhouders af te komen

43. Zie over hoe Delaware met deze voortdurende dreiging omgaat Roe (2005). Met de
Sarbanes-Oxley Act van 2002 heeft de federale overheid voor het eerst sinds lange tijd in
feite rechtstreeks ingegrepen in de corporate goverance van vennootschappen. Zie Van
Ginneken (2004).

44. Singer v. Magnavox Co. 380 A.2d 969 (Del. 1977). Deze zaak was al aanhangig gemaakt en
de mondelinge behandeling had ook al plaatsgevonden toen de uitspraak in Santa Fe werd
gewezen. Het lijkt aannemelijk dat het Delaware Supreme Court zich wel iets van deze
uitspraak heeft aangetrokken. Zie o.a. Gilson & Black (1995), p. 1256, Bainbridge (2003a),
p. 224-225.

45. Singer v. Magnavox Co. 380 A.2d 969 (Del. 1977), p. 980. Zie over de business purpose test
hiervoor § 3.4.1. Zie voor vergelijkbare eisen in Nederland hierna § 6.3.3.

46. Singer v. Magnavox Co. 380 A.2d 969 (Del. 1977), p. 980. Deze beperkingen werden in een
uitspraak twee jaar later, in 1979, ook van toepassing verklaard op short-form mergers op
grond van § 253 DGCL waarbij de minderheidsaandeelhouders contanten kregen. Roland
International Corp. v. Najjar, 407 A.2d 1032 (Del. 1979).

47. Zie Gilson & Black (1995), p. 1265.
48. Zie Gilson & Black (1995), p. 1265, Letsou & Haas (2005), p. 34, Carney (2000), p. 423-424

(zeer kritisch over de business purpose test) en Bainbridge (2003a), p. 225.
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een business purpose op te voeren. Het echte probleem voor uitstotingstrans-
acties was de vraag wanneer een transactie volledig billijk was. Dit bleef
onduidelijk.49 Dit was niet onbelangrijk. Als de transactie de entire fairness test
kon doorstaan, was de remedie voor de minderheidsaandeelhouders slechts het
recht van appraisal. Als er daarentegen geen sprake was van entire fairness,
dan stond voor minderheidsaandeelhouders de veel aantrekkelijkere weg
open van class actions, met mogelijk hogere vergoedingen, inclusief de
advocatenkosten.50

C. Weinberger v. UOP, Inc.

Bij deze stand van zaken kwam in 1983 de uitspraak die de basis heeft gelegd
voor de huidige beoordeling van uitstotingstransacties, Weinberger v. UOP,
Inc.51 De uitspraak heeft grote gevolgen gehad voor de praktijk, maar heeft wel
een enigszins gespleten karakter. Om te beginnen bepaalde het Delaware
Supreme Court dat het recht van appraisal voor minderheidsaandeelhouders
in principe de enige remedie was. Hiermee keerde men weer terug naar de
doctrine van de hiervoor genoemde uitspraken Stauffer en Schenly uit de jaren
’60 en begin jaren ‘70. Hierbij werd wel de methode van waardering enigszins
verruimd, waardoor een hogere waardering mogelijk was. Desondanks leek dit
voor minderheidsaandeelhouders een stap terug. Vervolgens erkenden de
rechters echter uitdrukkelijk dat appraisal niet altijd voldoende zou zijn en
scherpten zij de fiduciaire verplichtingen voor de controlerende aandeelhouders
verder aan.52 De business purpose test uit de Singer-uitspraak werd expliciet
verworpen en er werd een verscherpte entire fairness standaard vastgesteld die
strenger was dan de klassieke entire fairness test zoals in de jaren ’50 gebruikt

49. Zie Gilson & Black (1995), p. 1265, Letsou & Haas (2005), p. 34.
50. Zie Gilson & Black (1995), p. 1265 en 1305. Dit werd bovendien nog versterkt toen het

Delaware Supreme Court in 1981 uitdrukkelijk bepaalde dat er voor de verschillende
procedures inderdaad een ander moment van waardering gold. Bij de appraisal procedure
wordt de vergoeding gebaseerd op de waarde van de aandelen op het moment van de
transactie. De rechters bepaalden nu dat bij procedures waar het ging om schending van een
fiduciaire verplichting, eisers vergoeding konden vragen van de waarde van de aandelen op
het moment van de uitspraak. Zie Lynch v. Vickers Energy Corp., 429 A.2d 497 (Del. 1981).
Zie hierover Gilson & Black (1995), p. 1268-1269 en Letsou & Haas (2005), p. 34. Dit
betekende dat de potentiële waardevermeerdering van de aandelen in de tussentijd (bijvoor-
beeld door besparingen vanwege het feit dat de vennootschap intussen van de beurs was
gehaald) werd meegewogen. Ook dit maakte deze procedure een stuk aantrekkelijker dan de
appraisal procedure.

51. Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701 (Del. 1983). Zie Gilson & Black (1995), p. 1270,
Letsou & Haas (2005), p. 34, Bainbridge (2003a), p. 223 en 226 e.v. Op onderdelen is deze
uitspraak in de tussentijd wel nader ingevuld of zelfs verworpen (zie hierna bijvoorbeeld de
Rabkin-uitspraak) maar in grote lijnen ligt hier de basis.

52. Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701 (Del. 1983), p. 714.
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in Sterling. In Sterling werd de billijkheid voornamelijk afgemeten aan de prijs.
In Weinberger bepaalde het Delaware Supreme Court dat entire fairness twee
basiselementen bevat. Het ziet niet alleen op de prijs (fair price), maar ook op
het proces (fair dealing). De fair price en fair dealing elementen zijn standaard
onderdelen geworden van de beoordeling van entire fairness. Men benadrukte
evenwel dat entire fairness bestond uit meer dan deze twee onderdelen. Entire
fairness moest worden vastgesteld op basis van het geheel van feiten en
omstandigheden.53

De zaak betrof de overname van UOP door Signal Companies. Signal
Companies was een conglomeraat dat aan de verkoop van een dochter een
grote hoeveelheid contanten had overgehouden. Signal liet haar oog vallen op
een mogelijke overname van UOP, een gediversificeerde onderneming, actief in
de olie en petrochemische industrie. Na onderhandelingen met de board van
UOP kwam men uit op een overeenkomst waarbij UOP aan Signal 1,5 miljoen
aandelen zou uitgeven en Signal vervolgens een openbaar bod zou doen voor
nog eens 4,3 miljoen van de aan de beurs verhandelde aandelen. Dit alles tegen
een prijs van $21 per aandeel. Hiermee zou Signal in totaal uitkomen op een
aandelenbelang van 50,5% in UOP. De board van UOP beval aandeelhouders
het bod aan (de beurskoers stond op $14) en het bod werd ruimschoots
overtekend. Signal beperkte zich tot de vooraf bepaalde hoeveelheden en kreeg
dus 50,5% van de aandelen in bezit. Signal benoemde vervolgens zes van de
dertien directors van UOP; van die zes waren er vijf directors of werknemers
van Signal. Na verloop van tijd werd een Signal director CEO van UOP. Na een
aantal jaren had Signal nog steeds geen goede bestemming gevonden voor de
overtollige contanten en besloot men het geld aan te wenden voor de volledige
inlijving van UOP. Er werd door twee officers van Signal, die tevens director
waren van UOP, een feasability studie opgesteld, waarbij vertrouwelijke
informatie van UOP werd gebruikt. De conclusie was dat een overname van
de resterende 49,5% voor elke prijs tot aan $24 per aandeel een goede
investering zou zijn. Uiteindelijk besloot het executive committee van Signal
om over te gaan tot een uitstotingsfusie waarbij UOP zou worden gefuseerd met
een 100% dochter van Signal en de resterende aandeelhouders in UOP een
vergoeding zouden krijgen van $21 per aandeel. De koers van UOP bedroeg op
dat moment $14,50. In zeer korte tijd, mede gebaseerd op een haastig
opgestelde fairness opinion van Lehman Brothers, accepteerde de board van
UOP dit voorstel en werd een fusieovereenkomst gesloten. De discussies over
het voorstel werden gevoerd tussen de CEO van UOP (door het Delaware

53. Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701 (Del. 1983), p. 711. Zo wordt deze ook buiten
uitstotingsprocedures toegepast, zie § 3.4.
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Supreme Court beschreven als ‘Signal’s man at UOP’) en het management van
Signal. De door Signal aangewezen directors in de board van UOP stemden
niet mee bij de goedkeuring van het voorstel, maar participeerden wel in de
discussie. Voorwaarde voor de fusie was dat deze zou worden goedgekeurd
door een meerderheid van de minderheidsaandeelhouders (de aandelen die niet
in het bezit waren van Signal) en dat deze meerderheid, samen met de 50,5%
van Signal, ten minste tweederde van alle uitstaande UOP aandelen vertegen-
woordigde. De fusie werd uiteindelijk door de vereiste meerderheid goedge-
keurd.54 Van belang is op te merken dat de hiervoor genoemde feasability study
was verzwegen voor de outside directors van UOP en ook niet in het proxy
statement voor de aandeelhoudersvergadering werd genoemd. Een aantal minder-
heidsaandeelhouders stelden dat de board van UOP en Signal hun fiduciaire
verplichtingen jegens de minderheidsaandeelhouders hadden geschonden.

Het Delaware Supreme Court oordeelde dat deze gang van zaken op drie
onderdelen in strijd was met het fair-dealing element van de geformuleerde
entire fairness test. Ten eerste mocht de vertrouwelijke informatie van UOP niet
zomaar door de board van Signal worden gebruikt. Het tweede element was de
verzwijging van de studie voor de outside directors en aandeelhouders in UOP.
Ten derde waren de onderhandelingen tussen UOP en Signal niet ‘at arms
length’ gevoerd. De CEO van UOP en de door Signal aangewezen directors
van UOP hadden zich niet met de discussies en onderhandelingen mogen
bemoeien. Er had een commissie moeten worden samengesteld van onafhanke-
lijke UOP directors die de onderhandelingen namens UOP had moeten voeren.
Van groot belang was verder dat men overwoog dat als de transactie was
goedgekeurd door een goed geïnformeerde meerderheid van de minderheids-
aandeelhouders (‘a majority of the minority’), de last om te bewijzen dat de
transactie niet volledig billijk was op de eisers kwam te rusten.55

De Weinberger uitspraak heeft op een aantal punten meer duidelijkheid
verschaft en heeft veel invloed gehad op de praktijk. Men introduceerde een
wat ruimere appraisal remedie voor aandeelhouders in cash-out fusies. Voor
die – uitzonderlijke – gevallen waarin deze remedie inadequaat zou zijn, werd
de entire fairness test ontwikkeld en gespecificeerd. Desondanks bleef een
groot aantal vragen open.56 Een belangrijke vraag was of het recht op appraisal
na Weinberger inderdaad in principe de standaard remedie zou blijken te zijn
waartoe minderheidsaandeelhouders zouden worden beperkt. Dat bleek in de

54. Ter vergadering was 56% van de minderheidsaandeelhouders vertegenwoordigd; een ruime
meerderheid (ca 80%) hiervan stemde voor. Uiteindelijk was 76,2% van de uitstaande
aandelen (inclusief de door Signa gehouden 50,5%) voor de fusie, waarmee ook aan die
voorwaarde werd voldaan.

55. Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701 (Del. 1983), p. 703.
56. Zie Baumann, Weiss & Palmiter (2003), p. 831.
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praktijk al vrij snel niet het geval.57 Twee jaar na Weinberger bevestigde de
uitspraak Rabkin v. Philip A. Hunt Chemical Corp. dat de appraisal remedie
eerder de uitzondering dan de regel zou zijn.58 De uitspraak bevestigde dat voor
een oordeel dat de fiduciaire verplichtingen zijn geschonden (en er dus
schadeplichtigheid zou kunnen zijn), het niet voldoende was dat slechts werd
gesteld dat geen sprake was van een billijke prijs of een billijk proces. Er moest
worden aangevoerd dat er sprake was van ‘specific acts of … misconduct’, die
meer inhielden dan alleen de stelling dat er een inadequate prijs was geboden.59

Echter, uit de uitspraak vloeide ook voort dat dit geen al te grote hindernis
vormde. De rechters sprongen hier ruimhartig mee om. Uiteindelijk verruimde
Rabkin dus weer de mogelijkheden voor minderheidsaandeelhouders om trans-
acties aan te vallen en onder de knellende appraisal procedure uit te komen.

D. De Lynch uitspraken

In de praktijk kwam het er na Rabkin op neer dat controlerende aandeelhouders
die een uitstotingsfusie wilden uitvoeren en niet in de problemen wilden
komen, ten minste ervoor moesten zorgen dat het proces billijk was, zodat
het moeilijker werd voor minderheidsaandeelhouders om specifieke misdra-
gingen aan te voeren. Zo leidden Weinberger en Rabkin ertoe dat het instellen
van een commissie van onafhankelijke directors, die namens de doelvennoot-
schap onderhandelt, en de voorwaarde van goedkeuring door een meerderheid
van de minderheidaandeelhouders van de doelvennootschap standaardpraktijk
werden bij uitstotingstransacties.60 De vraag die na Weinberger en Rabkin
echter nog open stond was wat precies de procedurele consequentie was van het
gebruiken van een onafhankelijke commissie en de ‘meerderheid van de
minderheid’ voorwaarde. De vraag was of het gebruik van een dergelijke
commissie de toetsingsnorm terugbracht van entire fairness naar de business
judgment rule, die een grote mate van bescherming biedt. Dit aspect verdui-
delijkte het Delaware Supreme Court in een van zijn twee uitspraken die
voortvloeide uit de poging van het Franse Alcatel S.A. om de nog niet in haar
bezit zijnde aandelen in Lynch Communications Systems, Inc. over te nemen.
Alcatel hield 43.3% van de aandelen en had op grond hiervan vijf van de elf
board leden voorgedragen. Alcatel stelde voor de overige aandeelhouders uit te
stoten tegen contanten via een cash-out merger.61 De transactie werd door een

57. Zie Bainbridge (2003a), p. 194, Letsou & Haas (2005), p. 36
58. Rabkin v. Philip A. Hunt Chemical Corp., 498 A.2d 1099 (Del. 1985).
59. Rabkin v. Philip A. Hunt Chemical Corp., 498 A.2d 1099 (Del. 1985), p. 1107. Dit was een

bevestiging van Weinberger.
60. Zie Letsou & Haas (2005), p. 36-37.
61. Kahn v. Lynch Communications Sys., Inc., 638 A.2d 1110 (Del. 1994). De tweede uitspraak

komt hierna aan de orde. Zie over deze beide uitspraken uitgebreid Haas (2004).
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minderheidsaandeelhouder aangevochten. Het gerecht stelde uitdrukkelijk dat
de toetsingsnorm entire fairness was. De reden voor deze verzwaarde toets, en
dus niet voor de business judgment rule, was het feit dat er in uitstotingstrans-
acties, ondanks de procedurele waarborgen, altijd een gevaar bestaat dat de
controlerende aandeelhouder de minderheidsaandeelhouders en de onafhanke-
lijke commissie via ‘subtle inherent coercion’ kan beïnvloeden. Bovendien zou
van een controlerende aandeelhouder een impliciete dreiging van vergelding
uitgaan, waardoor de minderheidsaandeelhouders en de leden van de onaf-
hankelijke commissie eerder geneigd zouden kunnen zijn om met de transactie
in te stemmen.62 Het Delaware Supreme Court bepaalde dat het enig gevolg
van een onafhankelijke commissie (of het voldoen aan de ‘meerderheid van de
minderheid’ voorwaarde) was dat de last om entire fairness te bewijzen
verschoof van de gedaagde naar de eiser. Dit gebeurde echter niet zomaar.
Het enkele feit dat een onafhankelijke commissie was ingesteld was niet
voldoende. De commissie moest daadwerkelijk onderhandelingsmacht hebben;
de commissie moest beschikken over ‘real bargaining power, that it can
exercise with the majority shareholder on an arms length basis’. Met andere
woorden, de commissie moest zo nodig nee tegen de fusie kunnen zeggen.63

Hieruit vloeit voort dat als de controlerende aandeelhouder ervoor zorgt dat
sprake is van een billijk proces en dus aan het fair dealing gedeelte van de
entire fairness test wordt voldaan, een duidelijk maar ook enigszins beperkt
effect optreedt: de bewijslast dat de transactie niet voldoet aan de entire fairness
test verschuift naar de eisende minderheidsaandeelhouders. Dat is op zichzelf
wel wat waard, want dit komt in feite erop neer dat de eiser dan moet bewijzen
dat geen sprake was van een fair price, hetgeen niet eenvoudig zal zijn. Er is
dus wel een stimulans om onafhankelijke commissies in te stellen, die ook
daadwerkelijk de voorwaarden van de fusie met de controlerende aandeelhouder
uitonderhandelt, en om de fusie te laten goedkeuren door een meerderheid van de
minderheidsaandeelhouders, maar dat is nog geen garantie voor succes. Men
loopt nog steeds het risico dat eisers kunnen aantonen dat geen sprake is van
entire fairness. Men had als beloning voor het inbouwen van deze procedurele
waarborgen ook kunnen bepalen dat dan de business judgment rule van toepas-
sing was, maar daar wilde het Delaware Supreme Court duidelijk niet aan.

De tweede uitspraak van het Delaware Supreme Court die voortvloeide uit de
overname van Lynch volgde in 1995, een jaar na de eerste.64 Na de eerdere
verwijzing werd de zaak wederom aan de hoogste rechters voorgelegd. Deze

62. Kahn v. Lynch Communications Sys., Inc., 638 A.2d 1110 (Del. 1994), p. 1116. Zie o.m.
Gilson & Black (1995), p. 1303 en Letsou & Haas (2005), p. 38.

63. Kahn v. Lynch Communications Sys., Inc., 638 A.2d 1110 (Del. 1994), p. 1117-1119.
64. Kahn v. Lynch Communications Sys., Inc., 669 A.2d 79 (Del. 1995).
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uitspraak bracht eindelijk weer eens goed nieuws voor controlerende aandeel-
houders. In deze uitspraak benadrukte men hetgeen in Weinberger al was
bepaald, te weten dat de entire fairness test een integrale toets was, die niet
alleen de prijs en het proces omvatte. Een en ander moest worden beoordeeld
op basis van het geheel van feiten en omstandigheden. Er werd geconstateerd
dat Alcatel wel degelijk druk had uitgeoefend op de onafhankelijke commissie.
Desondanks werd in het voordeel van Alcatel beslist. Het enkele feit dat één
aspect, het onder druk zetten van de speciale commissie, niet in lijn was met de
maatstaven van een billijk proces, betekende nog niet meteen dat de transactie
in zijn geheel niet volledig billijk was.65 In deze zaak was er overtuigend
bewijs dat de prijs die aan aandeelhouders werd betaald billijk was, ondanks de
uitgeoefende druk.66

Na de twee Lynch uitspraken zijn nog twee ontwikkelingen op het gebied van
cash out freeze out mergers het signaleren waard.67 Al snel na deze uitspraken
realiseerde men zich dat uit met name de eerste Lynch uitspraak volgde dat het
stellen van een voorwaarde van goedkeuring door de meerderheid van de
minderheid van aandeelhouders in feite weinig toevoegde. De omkering van de
bewijslast, het maximaal haalbare voor controlerend aandeelhouders, werd al
bewerkstelligd door het instellen van een onafhankelijke commissie.

De tweede ontwikkeling is dat het Delaware Chancery Court de Lynch
uitspraken, met de nadrukkelijke entire fairness maatstaf, zo heeft geïnterpre-
teerd dat het feitelijk onmogelijk is voor controlerende aandeelhouders een
uitstotingstransactie zo te structureren dat een vordering van minderheidsaan-
deelhouders meteen in het begin van een procedure in summary judgment wordt
afgewezen.68 Een eis die goed is geformuleerd zal een motion to dismiss al snel
overleven en daarmee kunnen leiden tot een volwaardige procedure waarin het
gaat om de vraag of de transactie wel volledig billijk was. Dit leidt er toe dat
gedaagden eerder geneigd zullen zijn om dergelijke zaken te schikken teneinde
een langdurige en kostbare rechtszaak te voorkomen. Dit gegeven werkt
rechtszaken op dit terrein in de hand, en kan leiden tot frivolous suits, die
alleen maar worden ingesteld in de hoop een schikking af te dwingen door
uitbuiting van de nuissance value.69

65. Kahn v. Lynch Communications Sys., Inc., 669 A.2d 79 (Del. 1995), p. 83-84.
66. Kahn v. Lynch Communications Sys., Inc., 669 A.2d 79 (Del. 1995), p. 86-89. Bainbridge

(2003a), p. 228-229.
67. Zie Letsou & Haas (2005), p. 39-40.
68. Zie In re Cox Communications, Inc. Shareholders Litigation, 879 A.2d 604 (Del. Ch. 2005),

p. 605.
69. Zie Weiss & White (2004). Letsou & Haas zijn het oneens met deze in hun ogen te starre

interpretatie van de Lynch uitspraken. Zie Letsou & Haas (2005), p. 70-81.
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6.2.5 De tender offer/short-form merger combinatie

Uit het in de vorige paragraaf gegeven overzicht van de jurisprudentie blijkt dat de
traditionele manier van uitstoten, met name via een long-form merger, risico’s en
kosten met zich brengt.70 Het is lastig om de rechtspraak precies te duiden, maar
het lijkt uitgekristalliseerd dat om aan de voorwaarden van entire fairness te
kunnen voldoen er ten minste een commissie van onafhankelijke directors moet
worden ingesteld, die namens de doelvennootschap met de controlerende aan-
deelhouder onderhandelt over de voorgenomen fusie. De commissie moet echt
onafhankelijk zijn en daadwerkelijk onderhandelingsmacht hebben, anders kijken
rechters er doorheen en voldoet een en ander niet meer aan de eis van fair dealing.
Dit kan niet anders dan ertoe leiden dat controlerende aandeelhouders meer voor
de minderheidsaandelen betalen dan zij eigenlijk zouden willen (en waarschijnlijk
zonder een dergelijke commissie ook daadwerkelijk zouden hebben betaald).
Daarbovenop komt nog het feit dat na de Lynch uitspraken, zoals deze in de
praktijk zijn geïnterpreteerd, het vrijwel zeker is dat een uitstotingstransactie in
rechte zal worden aangevochten, al is het maar om een schikking af te dwingen.71

Door deze hoge kosten en risico’s, is het niet vreemd dat er is gezocht naar
alternatieven. Doel van een alternatieve route zou zijn dat de uitstotingstransactie
niet onder het juk van Weinberger zou vallen en dus niet aan de stringente entire
fairness standaarden zou behoeven te voldoen.

Het gevonden alternatief werd mogelijk gemaakt door een tweetal uitspra-
ken van het Delaware Supreme Court. Geen van beide uitspraken maakte op
zichzelf het alternatief mogelijk, maar samen boden zij overnemers een nieuw
perspectief. De alternatieve methode, die al gauw na de tweede uitspraak in
2001 in de praktijk werd toegepast, is inmiddels – uiteraard – verschillende
keren aan de rechter voorgelegd. De precieze reikwijdte van het alternatief is in
een drietal uitspraken verder uitgewerkt.

A. Het ontstaan van het alternatief

In 1996 oordeelde het Delaware Supreme Court in de uitspraak Solomon v.
Pathe Communications Corporation dat overblijvende minderheidsaandeel-
houders bij openbare biedingen, waarbij geen sprake was van enige dwang
(totally voluntary), niet alsnog recht hadden op een vergoeding voor hun
aandelen.72 In deze zaak (met een Nederlands tintje), ging het om een tender
offer dat was uitgebracht door Credit Lynonnais Banque Nederland NV (hierna:
CLBN). CLBN bezat 89,5% van de aandelen in de beursgenoteerde vennoot-
schap Pathe Communications Corporation (hierna: Pathe). Pathe verkeerde in

70. Zie Letsou & Haas (2005), p. 40-41.
71. Zie Letsou & Haas (2005), p. 41.
72. Solomon v. Pathe Communications Corporation, 672 A.2d 35 (Del. 1996).
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grote problemen. CLBN had deze aandelen gekregen omdat Pathe bepaalde
leningen niet kon terugbetalen. CLBN besloot om door middel van een tender
offer op de resterende 10,5% van de aandelen te proberen 100% van de
aandelen Pathe in handen te krijgen. Ondanks het feit dat Pathe weinig meer
waard was, bood CLBN $1,50 per aandeel. Een minderheidsaandeelhouder
verzette zich tegen het bod en betoogde dat de directors van Pathe hun
fiduciaire verplichtingen hadden geschonden doordat ze zich niet tegen het
bod hadden verzet terwijl de geboden prijs duidelijk inadequaat was.73 Het
Delaware Supreme Court wees de claim af. Er was geen enkel bewijs dat de
aandelen meer waard waren dan $1,50. Van groter belang was dat het overwoog:

‘In the case of totally voluntary tender offers, as here, courts do not impose any right of the
shareholders to receive a particular price. Delaware law recognizes that as to allegedly
voluntary tender offers (in contrast to cash-out mergers), the determinative factor as to
voluntariness is whether coercion is present, or whether there is “materially false or
misleading disclosures made to shareholders in connection with the offer.” A transaction
may be considered involuntary, despite being voluntary in appearance and form, if one of
these factors is present. There is no well-plead allegation of any coercion or false or
misleading disclosures in the present case, however. Moreover, in the absence of coercion or
disclosure violations, the adequacy of the price in a voluntary tender offer cannot be an
issue.’74

Deze uitspraak, waar het dus niet ging om een uitstotingsfusie, trok in eerste
instantie weinig aandacht.75 Pas in 2001, na de uitspraak, Glassman v. Unocal
Exploration Corp. kwam het alternatief in zicht.76 In deze zaak ging het om een
short form merger tussen Unocal Corporation en haar dochtervennootschap
Unocal Exploration Corporation. Unocal was eigenaar van 96% van de
aandelen in Unocal Exploration en probeerde de minderheidsaandeelhouders
uit te stoten. Volledig in lijn met de bestaande praktijk en jurisprudentie,
onderhandelde een onafhankelijke commissie van directors namens de dochter
teneinde aan de entire fairness standaard te voldoen. De minderheidsaandeel-
houders waren desondanks niet tevreden. Het Delaware Supreme Court maakte
korte metten met hun klacht. Het oordeelde dat de entire fairness standaard in
een short-form merger op grond van § 253 DGCL niet van toepassing was. In
een short-form merger konden minderheidsaandeelhouders alleen een beroep
doen op het recht van appraisal. Dit was opmerkelijk, want hiermee keerde
men weer helemaal terug naar de lijn zoals deze 40 jaar daarvoor was ingezet.
Het Delaware Supreme Court erkende dat het algemeen aanvaarde uitgangspunt
is dat moeder/dochter transacties in principe moeten voldoen aan entire fairness

73. Solomon v. Pathe Communications Corporation, 672 A.2d 35 (Del. 1996), p. 39.
74. Solomon v. Pathe Communications Corporation, 672 A.2d 35 (Del. 1996), p. 39-40.
75. Zie Letsou & Haas (2005), p. 43-45.
76. Glassman v. Unocal Exploration Corp., 777 A.2d 242 (Del. 2001).
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en dat een belangrijk element daarvan fair dealing is. Om daar aan te voldoen
worden uitgebreide procedurele waarborgen ingebouwd, zoals onafhankelijke
commissies en dergelijke. Het punt is echter dat § 253 DGCL controlerende
aandeelhouders met meer dan 90% van de aandelen nu juist een vereenvou-
digde procedure biedt om de minderheid gemakkelijk te kunnen uitstoten,
zonder alle formele waarborgen die bij een gewone fusie gelden. In feite is dan
alleen een besluit van de board van de moeder nodig. De short-form merger
conform de wet uitgevoerd, voldoet dus op grond van die wet per definitie aan
de eisen van fair dealing. Het aan dit proces stellen van eisen van fair dealing is
in feite in strijd met het doel en strekking van de short-form merger omdat dan
alle voordelen hiervan weer verdwenen zijn, aldus het Delaware Supreme
Court. Men komt dus tot de conclusie dat entire fairness niet van toepassing is
op short-form mergers en dat voor ontevreden aandeelhouders in deze gevallen
nog slechts het recht van appraisal openstaat.77 Zo keert het Delaware Supreme
Court dus inderdaad helemaal terug naar zijn oordeel uit 1962 in Stauffer,
hetgeen men ook uitdrukkelijk onderkent.78

Deze uitkomst was totaal onverwacht. De gehanteerde redenering is eigenlijk
vrij logisch, maar de uitspraak is niet geheel te rijmen met een aantal eerdere
uitspraken. De meeste commentatoren (en ook rechters) waren ervan uitgegaan
dat de Weinberger/Rabkin lijn van jurisprudentie inzake entire fairness van
toepassing was op zowel long-form als short-form mergers. Het Delaware
Supreme Court bepaalde nu expliciet dat dit niet het geval was, terwijl het in
eerdere uitspraken, o.a. Lynch, zelf ook entire fairness had toegepast op short-
form mergers. De Glassman uitspraak biedt hiervoor ook geen goede
verklaring.79

B. Het alternatief: een tender offer gevolgd door een short-form merger

Al snel na Glassman werd duidelijk dat deze uitspraak, in samenhang met de
Solomon-uitspraak, mogelijkheden bood om de entire fairness test geheel te
vermijden. In Solomon, waar het alleen ging om een tender offer (zonder
tweede freeze-out stap), werd bepaald dat bij een voluntary non-coercive tender
offer de prijs wordt geacht billijk te zijn. In Glassman, waar het juist alleen ging
om de tweede uitstotingsstap, een short-form merger, werd bepaald dat hierop
de entire fairness toets niet van toepassing was en dat aandeelhouders slechts

77. Glassman v. Unocal Exploration Corp., 777 A.2d 242 (Del. 2001), p. 247-248.
78. Glassman v. Unocal Exploration Corp., 777 A.2d 242 (Del. 2001), p. 248 (“Thus, we again

return to Stauffer, and hold that, absent fraud or illegality, appraisal is the exclusive remedy
available to a minority stockholder who objects to a short-form merger.”).

79. Zie voor bespreking en kritiek Letsou & Haas (2005), p. 47-48.
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recht hebben op appraisal. Samen maakten zij het dus mogelijk om minder-
heidsaandeelhouders uit te stoten, zonder last te hebben van de entire fairness
toets en alle nadelen van dien. Dit door eerst, in lijn met Solomon, een (extra)
tender offer uit te brengen voor de resterende minderheid. Als voldoende
aandeelhouders hun stukken aanmelden waardoor de controlerend aandeel-
houder boven de 90% komt, kan vervolgens in lijn met Glassman een short-
form merger worden uitgevoerd, waarbij aandeelhouders slechts beroep kunnen
doen op appraisal, en niet meer op entire fairness. Zij kunnen de fusie dan in
ieder geval niet meer bij de rechter tegenhouden. De nieuwe uitstotingsmethode
werd al snel toegepast en, niet geheel verbazingwekkend, aan de rechter
voorgelegd. In drie uitspraken van het Delaware Chancery Court, die relatief
kort na elkaar volgden, is de reikwijdte van de nieuwe methode vastgesteld.

De eerste uitspraak, In re Siliconix Inc. Shareholders Litigation, kwam nog
voordat het Delaware Supreme Court het oordeel van het Chancery Court in
Glassman had bevestigd.80 Reeds op basis van de uitspraak van het Chancery
Court had Vishay Intertechnology, Inc., die 80,4% van de aandelen in Siliconix
bezat, de beoogde uitstoting van de minderheidsaandeelhouders conform de
nieuwe methode ingericht. Men begon met een tender offer, waarbij werd
medegedeeld dat het de intentie was om vervolgens via een short-form merger
alsnog de overblijvende minderheidsaandeelhouders uit te stoten. Er werd bij
Siliconix wel een onafhankelijke commissie ingesteld, maar daarbij werd
expliciet gesteld dat deze niet zou oordelen over de billijkheid van het bod.
Wel werd als voorwaarde voor gestanddoening van het bod gesteld dat een
meerderheid van de minderheid zijn aandelen moest aanbieden. Een minder-
heidsaandeelhouder betoogde dat dit niet voldeed aan de entire fairness test en
vroeg de rechter het bod van Vishay te verbieden. Dit werd op grond van
Solomon afgewezen. Een voluntary tender offer hoeft niet aan de entire fairness
test te voldoen. De aandeelhouders kunnen immers altijd beslissen om hun
aandelen niet aan te bieden. In een voetnoot bij de uitspraak werd gesteld dat
ook de voorgenomen tweede uitstotingsstap dat niet anders maakte.81

De vraag die dan rijst, en die rechters en commentatoren sindsdien bezig houdt,
is waarom er bij deze manier van uitstoting een andere standaard van toepassing
is dan bij een gewone long-form merger. Wat is voor minderheidsaandeel-
houders het verschil tussen een long-form uitstotingsfusie (die vaak ook is

80. In re Siliconix Inc. Shareholders Litigation, No. Civ. A. 187000, 2001 WL 716787 (Del Ch.
June 19, 2001). Zie Letsou & Haas (2005), p. 49.

81. Dit omdat ten eerste omdat de tender offer en de short-form merger twee aparte transacties
zijn en ten tweede omdat het niet zeker was dat Vishay de short-form merger daadwerkelijk
zou effectueren. Zie In re Siliconix, Inc. Shareholders Litigation, No. Civ. A. 187000, 2001
WL 716787 (Del Ch. June 19, 2001), p. 8, voetnoot 35. Zie Letsou & Haas (2005), p. 49-50,
die deze redenering bekritiseren.
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voorafgegaan door een tender offer) en een tender offer gevolgd door een short-
form merger? Waarom zouden deze verschillend moeten worden behandeld?82

De rechter oordeelde in Siliconix dat dit verschil in benadering volledig
consistent was met het recht van Delaware.83 Ten eerste omdat aandeelhouders
bij een voluntary tender offer zelf kunnen beslissen of zij wel of niet op het bod
in willen gaan. Zij kunnen er ook voor kiezen de aandelen te houden. Ten
tweede speelt de doelvennootschap bij een tender offer een geheel andere rol
dan bij een fusie. Er is geen besluit nodig van de doelvennootschap. Bij een bod
neemt de board van de doelvennootschap geen besluit over het bod en wordt
ook geen goedkeuring van de aandeelhouders gevraagd. Ook bij de vervolg-
stap, de short-form merger, speelt de doelvennootschap geen formele rol; er is
geen besluit van de board of de aandeelhouders van de verdwijnende doel-
vennootschap nodig. Dit is volgens het Delaware Chancery Court de con-
sequentie van de geldende wetgeving op dit terrein en kennelijk een bewuste
keuze van de wetgever. Hier moet de rechter dus niet in treden.

De tweede zaak waarin deze problematiek expliciet aan de orde kwam was In re
Aquila, Inc. Shareholders Litigation.84 Hier was min of meer hetzelfde feiten-
patroon: een controlerende aandeelhouder die een bod uitbrengt op de aandelen
die hij nog niet in bezit heeft (ongeveer 20%), onder de voorwaarde dat een
meerderheid van de minderheid zijn stukken aanmeldt. Deze keer ging het bod
gepaard met de toezegging dat bij het welslagen van het bod, er een short-form
merger zou volgen waarbij de overgebleven aandeelhouders dezelfde prijs
zouden krijgen als het bod. Bovendien was een verschil dat hier, uitgaande van
het nieuwe regime, geen onafhankelijke commissie meer werd ingesteld. De
klagende minderheidsaandeelhouders kregen ook hier nul op het rekest. Het
Delaware Chancery Court oordeelde simpelweg, in lijn met Siliconix en de
daarin gegeven ratio, dat dergelijke transacties naar het recht van Delaware niet

82. Er is (ook) op dit punt een levendige discussie in de literatuur. Sommige commentatoren
stellen dat de beide methoden gelijk moeten worden behandeld. Zie voor een overzicht
Letsou & Haas (2005) p. 57. Anderen stellen weer dat er goede redenen zijn om entire
fairness niet van toepassing te laten zijn op tender offers/short form mergers. Zie Letsou &
Haas (2005), p. 58. Letsou & Haas stellen zelf dat beide kanten uitgaan van een verkeerde
analyse van Solomon en Glassman dat entire fairness niet van toepassing is. Zij stellen dat er
op grond van deze uitspraken ruimte is om entire fairness wel van toepassing te laten zijn en
stellen ook dat dat zou moeten. Zie Letsou & Haas (2005), p. 58-70 en 70-94 (voor het
voorstel). Ook Levy stelt dat entire fairness in alle gevallen zou moeten gelden (ook bij
tender offers en negotiated mergers). Zie Levy (2004), p. 347-348. Zie ook de voorstellen
van Subramanian (2005), p. 69-70, Haas (2004), p. 2303-2304 en Stevelaman (2007),
p. 911-912, die alle zouden leiden tot een harmonisering van de standaarden.

83. In re Siliconix, Inc. Shareholders Litigation, No. Civ. A. 187000, 2001 WL 716787 (Del Ch.
June 19, 2001), p. 6, voetnoten 19, 21 en 22. Zie Letsou & Haas (2005), p. 49.

84. In re Aquila, Inc. Shareholders Litigation, 805 A.2d 184 (Del. Ch. 2002).
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onder de entire fairness test behoefden te worden beoordeeld. De enige
verplichting van de controlerend aandeelhouder is dat de tender offer ‘volun-
tary’ is. Als die dus niet-dwingend (non-coercive) en volledig transparant was,
hadden de minderheidsaandeelhouders niets te klagen.85

Met deze lijn sloeg de balans wel erg door in het voordeel voor controlerende
aandeelhouders en het lijkt wel of het Delaware Chancery Court hier een beetje
van schrok, want in de derde uitspraak over deze materie, In re Pure Resources,
Inc. Shareholders Litigation, bracht het weer wat nuances aan.86 De rechters
erkenden uitdrukkelijk dat er een zekere spanning bestond tussen de twee routes
voor het uitstoten van minderheidsaandeelhouders. Er werd echter geen funda-
mentele verandering aangebracht in de ingezette lijn. De zaak kwam voort uit de
poging van Unocal Corporation, dat 65% van de aandelen in Pure Resources, Inc.
bezat, om de overige 35% van de aandelen in handen te krijgen. Geheel in lijn met
de Siliconix jurisprudentie werd er geen onafhankelijke commissie ingesteld om
een fusieovereenkomst uit te onderhandelen, maar wendde Unocal zich recht-
streeks tot de minderheidsaandeelhouders met een ruilbod. Unocal vermeldde
uitdrukkelijk dat, mits hiervoor voldoende aandelen werden aangemeld, zij van
plan was de overblijvende minderheid vervolgens door middel van een short-
form merger uit te stoten, waarbij de overblijvende minderheid dezelfde vergoe-
ding in Unocal aandelen zou krijgen als die werd geboden onder het bod. In die
gevallen zou niet de entire fairness test worden toegepast.

De board van Pure Resources stelde een speciale commissie van onafhanke-
lijke directors in om het bod te bezien en het standpunt te bepalen zoals vereist
door Regel 14d-9.87 De speciale commissie ontving twee opinies van financiële
adviseurs die stelden dat het bod inadequaat was. De speciale commissie kreeg
echter geen verdergaande bevoegdheden om te trachten het bod te verhogen, zij
mochten alleen een standpunt bepalen. Uiteindelijk besloot de commissie om het
bod niet aan te bevelen. De adviezen van de investment bankers werden niet
openbaar gemaakt. Ondanks de negatieve aanbeveling stelde een aantal minder-
heidsaandeelhouders de handelwijze van de board aan de kaak en probeerden zij
bij de rechter de uitvoering van het bod te voorkomen. Het Delaware Chancery
Court bevestigde de jurisprudentie dat dergelijke transacties niet op grond van de
entire fairness test behoeven te worden beoordeeld, maar worstelde duidelijk met
de vraag wat de ratio was achter de verschillende behandeling tussen beide
routes voor het uitstoten van aandeelhouders. Dit kwam waarschijnlijk mede
door het feit dat de transactie in dit geval de entire fairness test waarschijnlijk
niet zou hebben doorstaan. Dit werd door het Delaware Chancery Court min
of meer onderkend. Het onderkende eveneens expliciet dat de combinatie

85. In re Aquila, Inc. Shareholders Litigation, 805 A.2d 184 (Del. Ch. 2002), p. 190-191.
86. In Re Pure Resources, Inc. Shareholders Litigation, 808 A.2d 421 (Del. Ch. 2002).
87. Zie hiervoor § 5.2.3 onder B.

HOOFDSTUK 6

240



tender offer/short-form merger net zo coercive kon zijn als de traditionele
uitstotingsfusies,88 dat beide soorten transacties dezelfde gevaren voor minder-
heidsaandeelhouders opleverden, dat beide transacties economisch gezien vrijwel
gelijk waren en dat er vanuit economisch standpunt geen overtuigende argumen-
ten waren om ze verschillend te behandelen.89 Desondanks werd het verschil in
behandeling bevestigd en weigerde het Delaware Chancery Court de standaarden
gelijk te trekken. In plaats hiervan ging men over tot het stellen van extra eisen
aan de tender offer/short-form merger combinatie. Men stelde dat om uit entire
fairness te blijven, er aan drie voorwaarden moet worden voldaan. Ten eerste
moet de tender offer worden gedaan onder de voorwaarde dat een meerderheid
van de minderheid hun stukken aanmeldt. Ten tweede moet de controlerende
aandeelhouder toezeggen dat het spoedig na gestanddoening van het bod over zal
gaan tot een short-form merger, waarbij aan de resterende aandeelhouders
dezelfde prijs zal worden geboden als in het bod. Als derde en laatste voorwaarde
stelde men dat de controlerende aandeelhouder met betrekking tot het bod niet
mocht dreigen met vergeldingsmaatregelen (retributive threats). Op grond van
deze aanvullende voorwaarden stak het Delaware Chancery Court uiteindelijk een
stokje voor de effectuering van de transactie.90 Er werd onder meer geoordeeld
dat er niet voldoende transparantie was betracht. Men verklaarde dat, als
onderdeel van het recht van aandeelhouders op openbaarmaking van alle
relevante feiten, aandeelhouders recht hadden op een samenvatting van de
adviezen van de investment bankers.91 Het niet openbaar maken van de opinies
deed de transacties dus uiteindelijk de das om.

6.3 Nederland

6.3.1 Inleiding

In Nederland wordt op een andere wijze met het fenomeen van overblijvende
minderheidsaandeelhouders omgegaan dan in de VS. Het uitstoten tegen

88. Sterker nog, bij deze route kon het kon nog erger zijn. Bij een freeze-out fusie kan de
aandeelhouder tegen stemmen, maar uiteindelijk toch gewoon, net als alle aandeelhouders,
de geboden prijs krijgen. Een aandeelhouder die zijn aandelen in een tender offer/short-form
merger combinatie in eerste instantie niet aanbiedt, loopt het risico dat hij overblijft met
weinig liquide aandelen waarvoor hij in de op de tender offer volgende short-form merger
zelfs een lagere vergoeding krijgt (waarschijnlijk dezelfde prijs als het bod, maar dan op een
later tijdstip en gezien de tijdswaarde van geld dus uiteindelijk een lagere vergoeding). Zie
In Re Pure Resources, Inc. Shareholders Litigation, 808 A.2d 421 (Del. Ch. 2002), p. 441-442.

89. In Re Pure Resources, Inc. Shareholders Litigation, 808 A.2d 421 (Del. Ch. 2002), p. 435 en 443.
90. In Re Pure Resources, Inc. Shareholders Litigation, 808 A.2d 421 (Del. Ch. 2002), p. 446-452.
91. In Re Pure Resources, Inc. Shareholders Litigation, 808 A.2d 421 (Del. Ch. 2002), p. 449.
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betaling in contanten is in Nederland beduidend moeilijker dan in de VS. In
Nederland bestaat de uitkoopregeling, waarbij een aandeelhouder die 95% van
de aandelen houdt in een speciale procedure bij de Ondernemingskamer de
minderheidsaandeelhouders kan uitkopen. Minderheidsaandeelhouders kunnen
dit niet tegenhouden. Hoogstens kunnen zij proberen in de procedure invloed
uit te oefenen op de hoogte van de te betalen uitkoopprijs. Verder kent
Nederland sinds de implementatie van de Richtlijn in 2007 ook een zogenoemd
uitstotingsrecht (squeeze-out). Deze procedure, die alleen kan worden gevolgd
na een openbaar bod, is in grote mate vergelijkbaar met de uitkoopprocedure.
Ook deze procedure staat alleen ter beschikking van een aandeelhouder die
95% of meer van de aandelen houdt. Daartegenover staat het zogenoemde
verkooprecht van minderheidsaandeelhouders (sell-out). Dit recht, eveneens
afkomstig uit de Richtlijn, betreft in wezen het spiegelbeeld van het uitsto-
tingsrecht. Indien er een aandeelhouder is die meer dan 95% van de aandelen
houdt, kunnen de minderheidsaandeelhouders vorderen dat deze hun aandelen
overneemt. Op de uitkoopprocedure en de uitstotings- en verkoopregeling ga ik
in § 6.3.2 in. Hieruit blijkt dat indien een bieder met zijn bod meer dan 95% van
de aandelen heeft verworven het Nederlandse recht voldoende mogelijkheden
biedt om de overige aandelen in bezit te krijgen. Het wordt in Nederland
problematischer als de grens van 95% niet wordt gehaald. Dan moet er naar
andere methoden worden gekeken. Net als in de VS, biedt met name de
juridische fusie hierbij een aantal mogelijkheden om van de overblijvende
minderheidsaandeelhouders af te komen. De Nederlandse fusieregeling biedt
echter minder ruimte dan de Amerikaanse. Zeker wanneer men de minder-
heidsaandeelhouder wil uitstoten tegen betaling in contanten. Op de mogelijk-
heden van de juridische fusie ga ik in § 6.3.3 in.

6.3.2 Uitkoop, uitstoting en verkoop van minderheidsbelangen

A. Uitkoop

Ter oplossing van de in de inleiding genoemde problemen van de overblijvende
minderheidsaandeelhouders kent het Nederlandse vennootschapsrecht sinds
1988 de uitkoopregeling, neergelegd in art. 2:92a BW.92 Art. 2:92a lid 1 BW
geeft degene die als aandeelhouder 95% van het geplaatste kapitaal verschaft
het recht de overgebleven aandeelhouders uit te kopen. De Ondernemingskamer

92. Ingevoerd bij Wet van 3 maart 1988, Stb. 1988, 85, in werking getreden op 1 mei 1988. Zie
over de uitkoopregeling o.a. Leijten (1999a) en (1999b), Leijten (2003), Norbruis (2003),
Norbruis (2004), Norbruis (2005), Grapperhaus (2005), Olden (2009b) en uiteraard de
jaarlijkse overzichten van Slagter, ik noem hier Slagter (2004a), Slagter (2005) en Slagter
(2008). Zie ook Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 861-882.
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stelt de prijs van de over te dragen aandelen vast.93 De vordering richt zich
tot de gezamenlijke andere aandeelhouders. Er kan dus niet selectief
worden uitgekocht. De vordering moet aanhangig worden gemaakt bij de
Ondernemingskamer. Van een uitspraak van de Ondernemingskamer staat uit-
sluitend beroep in cassatie open.94 De uitkoopprocedure is een relatief simpele
procedure en laat weinig ruimte voor verweer. Zodra een grootaandeelhouder
de drempel van 95% overschrijdt, heeft hij het recht om van de resterende
minderheid af te komen. De eiser hoeft slechts te stellen en te bewijzen dat hij
voor eigen rekening 95% of meer van het geplaatste kapitaal verschaft. Bij verstek
van een of meer gedaagden toetst de rechter ambtshalve of dit het geval is.95 Als
dat inderdaad het geval is, wordt de vordering in principe toegewezen. Er zijn
slechts drie situaties waarin de vordering wordt afgewezen.96 Als deze zich
voordoen wordt de vordering tegen alle gedaagden afgewezen.

De eerste grond voor afwijzing is de situatie dat een gedaagde, ondanks de
vergoeding, ernstig stoffelijke schade zou lijden door de gedwongen over-
dracht. Dit zal zich niet snel voordoen. De tweede grond voor afwijzing betreft
de situatie dat een gedaagde houder is van een aandeel, waaraan de statuten een
bijzonder recht inzake de zeggenschap in de vennootschap verbinden. Hierbij
moet met name worden gedacht aan prioriteitsaandelen. Dit soort aandelen
kunnen niet op deze wijze worden uitgekocht. De ratio hiervoor is dat de
uitkoopregeling bedoeld is voor situaties waarin de zeggenschap in de ava
vrijwel geheel in handen is van de grootaandeelhouder, en deze dus met zijn
stemmenmacht in feite alle beslissingen kan doordrukken. Aangezien aan
prioriteitsaandelen belangrijke zeggenschapsrechten kunnen zijn verbonden,
behoeft deze situatie, ondanks de stemmenmeerderheid, zich niet voor te doen.
Juist omdat het de bedoeling van prioriteitsaandelen is om de houder daarvan in
een bijzondere zeggenschapspositie te brengen, kan hij niet gedwongen worden
deze positie op te geven. Ten slotte is bepaald dat de vordering wordt afgewezen
als de uitkopende meerderheidsaandeelhouder jegens een gedaagde afstand heeft
gedaan van zijn bevoegdheid de vordering in te stellen. Dit is vooral voorstelbaar
in besloten verhoudingen, maar zal zich bij een uitkoop na een geslaagde
overname van een beursvennootschap waarschijnlijk niet snel voordoen.

Indien de eiser aan de vereisten voldoet en de hiervoor genoemde afwijzings-
gronden zich niet voordoen, zal de rechter de vordering toewijzen. De rechter
stelt in dat geval de prijs vast die de overnemer, met rente, voor de aandelen zal
moeten betalen. In ruil voor die betaling krijgt de overnemer het onbezwaarde

93. Art. 2:92a lid 5 BW. Dit recht komt ook toe aan twee of meer groepsmaatschappijen die
samen 95% of meer van het geplaatste kapitaal verschaffen, zie art. 2:92a lid 1 BW.

94. Art. 2:92a lid 2 BW.
95. Art. 2:92a lid 3 BW.
96. Art. 2:92a lid 4 BW.
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recht op de aandelen.97 De Ondernemingskamer kan zich laten adviseren door
deskundigen.98 In de praktijk blijkt de prijsbepaling door de Ondernemings-
kamer het grootste probleem te zijn. Van belang is de datum waarop de
aandelen moeten worden gewaardeerd. De Ondernemingskamer stelt de prijs
vast die de over te dragen aandelen hebben op een door hem te bepalen dag (de
peildatum).99 Het is min of meer vaste rechtspraak dat deze dag wordt
vastgesteld op de dag van het arrest van de Ondernemingskamer. Kort gezegd
moet de waarde worden vastgesteld op een moment dat zo dicht mogelijk ligt
bij de werkelijke eigendomsovergang aan de uitkoper. De Ondernemingskamer
kan niet dichter bij die datum komen dan de dag van het arrest.100

Dan de bepaling van de prijs. De Ondernemingskamer stelt de prijs van de
aandelen vast op de werkelijke waarde met inachtneming van alle relevante
omstandigheden.101 Er zijn verschillende grondslagen waarop de Onderne-
mingskamer zich bij deze prijsbepaling kan baseren.102 Dit kan zijn de laatste
balans met correcties, de intrinsieke waarde met correcties voor het rendement,
de beurskoers of de prijs die is betaald in een recent uitgebracht openbaar bod.
Meestal wordt door de gedaagden, als zij verschijnen, het verweer gevoerd dat
de geboden prijs te laag is of onvoldoende is onderbouwd.103 De rechtspraak
hierover geeft een aardig beeld van wat door de eiser moet worden gedaan of
overgelegd om te onderbouwen dat de geboden prijs goed is. Als de uitkoop-
procedure het sluitstuk is van een geslaagd openbaar bod, dan is de onder het
bod geboden prijs een goede indicatie. Zeker als het bod een premie inhield
boven de beurskoers en door een overgrote meerderheid van de aandeelhouders
is geaccepteerd. Desondanks behoeven deze omstandigheden niet per se door-
slaggevend te zijn.104 De verwijzing naar de prijs van een voorafgaand
openbaar bod kan toch onvoldoende zijn als het bod als te laag wordt
beoordeeld of door latere ontwikkelingen is achterhaald. De vraag is wanneer
de prijs van een openbaar bod te laag is, zeker wanneer een meerderheid van

97. Art. 2:92a lid 6 BW.
98. Art. 2:92a lid 4 BW.
99. Art. 92a lid 5 BW. Zie Olden (2008a), p. 362.
100. Zie Olden (2008a), p. 362 en de door hem aangehaalde jurisprudentie. Zie ook Assink

(2008c), nr. 3.De peildatum behoeft niet op de dag van het arrest te liggen. Op uitdrukkelijk
verzoek van de eiser kan de peildatum op een eerdere dag worden vastgesteld. Dit is gebeurd
in OK 15 mei 2008 JOR/196 m.nt. Assink (onder JOR 2008/198) (ABN AMRO). Zie Olden
(2008a), p. 362 en Assink (2008c), nr. 6. De uitkoper is dan wel meer rente verschuldigd, te
weten vanaf de peildatum tot de dag van de overdracht. Zie over de vergeefse poging van
gedaagden rente te vorderen vanaf de dag van gestanddoening van het bod OK 15 mei 2008
JOR/197 m.nt. Assink (onder JOR 2008/198) (Euronext). Zie Olden (2008a), p. 363.

101. Zie Olden (2008b), p. 369 en Assink (2008c), nr. 4-5.
102. Zie Slagter (1992), p. 208. Dit geldt nog steeds, zie Slagter (2004a), p. 597.
103. Zie bijvoorbeeld de overzichten over 2003 en 2004, Slagter (2004, p. 596 en Slagter (2005),

p. 617.
104. Zie Olden (2008b), p. 369.
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95% van de aandeelhouders het bod heeft geaccepteerd. Dit deed zich voor bij
de uitkoop van de aandeelhouders in Libertel die niet op het openbare bod van
Vodafone waren ingegaan.105 Vodafone stelde dat de prijs kon worden vastge-
steld op hetzelfde bedrag als het bod. Bestuur en rvc van Libertel, gesteund
door een fairness opinie van een bank, en beursanalisten meenden dat het bod te
laag was geweest. De Ondernemingskamer ging hierin mee en benoemde drie
deskundigen om de waarde nader te bepalen. Als stelregel kan worden gegeven
dat de Ondernemingskamer in beginsel aansluiting zoekt bij de prijs die onder
het bod is betaald, mits het bod inderdaad door een meerderheid is aanvaard, er
sinds het bod niet teveel tijd is verlopen, het bod op een juiste manier tot stand
is gekomen en er sinds de gestanddoening geen feiten en omstandigheden
hebben voorgedaan die een hogere prijs rechtvaardigen.106

Als er nog een beurskoers is, kan bij de vaststelling van de prijs ook daar naar
worden gekeken. In het algemeen wordt de beurskoers aangemerkt als een
goede graadmeter van de waarde. In een uitkoopprocedure kan een eenvoudige
verwijzing naar de beurskoers echter ook onvoldoende zijn, als deze koers door
een toevallige samenloop van vraag en aanbod ter beurze tot stand is ge-
komen.107 Dit is denkbaar in geval de koers is verstoord of door de beperkte
liquiditeit de markt niet meer helemaal goed werkt. Dit kan na een geslaagd
openbaar bod heel goed het geval zijn. De vraag is dan of na een geslaagd
openbaar bod de beurskoers, zo die nog bestaat, belangrijker is dan de prijs die
onder het bod is betaald. Dit is niet helemaal duidelijk. In de Euronext-uitspraak
bepaalde de Ondernemingskamer dat de beurskoers in beginsel leidend is voor
de waardevaststelling van een aandeel.108 In die zaak zocht de Ondernemings-
kamer dan ook aansluiting bij de slotkoers op de handelsdag voorafgaande aan
de dag van het arrest. Uiteindelijk werd de uitkoopprijs vastgesteld op de prijs
van het bod, die hoger was dan de laatste beurskoers, waarschijnlijk omdat de
uitkoper bereid was deze prijs te betalen. Daarmee is nog steeds niet duidelijk
of een recente beurskoers voorgaat boven de prijs die is betaald bij een
openbaar bod. Ik denk het niet en sluit me aan bij Olden die vermoedt dat de
uitkomst in de Euronext-uitspraak meer te maken had met het specifieke
verweer van de gedaagden in die zaak. Zo speelde de beurskoers in de op
dezelfde dag gewezen arresten inzake ABN AMRO en VNU geen enkele
rol.109 Het lijkt mij dat dus in beginsel kan worden aangesloten bij de prijs die

105. Zie OK 23 september 2004, JOR 2004/297 (Libertel).
106. Zie Slagter (1992), p. 208 en Olden (2008a), p. 363. Olden concludeert ook dat deze

stelregel, die voortvloeit uit de jurisprudentie, in grote lijnen bij de implementatie van de
Europese overnamerichtlijn is gecodificeerd in art. 2:359c BW.

107. Zie Slagter (2005), p. 617-618 en Assink (2008c), nr. 3.
108. Zie OK 15 mei 2008 JOR/197 m.nt. Assink (onder JOR 2008/198) (Euronext).
109. Zie OK 15 mei 2008 JOR/197 m.nt. Assink (onder JOR 2008/198) (Euronext) en OK 15 mei

2008 JOR/198 m.nt. Assink (VNU). Zie Olden (2008a), p. 364 en Assink (2008c), nr. 6-8.
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bij gestanddoening van het bod is betaald, mits er niet teveel tijd is verstreken, het
bod op grote schaal is aanvaard en zich geen andere omstandigheden hebben
voorgedaan die de waarde hebben beïnvloed.110 Er kunnen evenwel omstandig-
heden zijn waarbij een recente koers juist een betere graadmeter is.111

B. De implementatie van de 13e EG Richtlijn: uitstoting en verkoop

Ter implementatie van de Richtlijn zijn in het Nederlandse vennootschapsrecht
twee nieuwe regelingen geïntroduceerd die zien op het verschijnsel dat er na
afloop van een openbaar bod minderheidsaandeelhouders overblijven. Het
betreft de uitstotingsregeling en de verkoopregeling, opgenomen in
art. 2:359c BW en art. 2:359d BW.112 Deze regelingen moesten op grond
van de artikelen 15 en 16 van de Richtlijn in de wet worden opgenomen. De
regelingen zijn specifiek van toepassing op de situatie dat een openbaar bod is
uitgebracht. Zij gelden indien de bieder als gevolg van een bod ten minste 95%
van het geplaatst kapitaal van de doelvennootschap verschaft alsmede ten
minste 95% van de stemrechten in de doelvennootschap vertegenwoordigt.113

De uitstotingsregeling van art. 2:359c BW geeft een dergelijke bieder de
mogelijkheid om tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders een vordering
in te stellen tot overdracht van hun aandelen aan hem. Het spiegelbeeld hiervan
is de verkoopregeling van art. 2:359d BW. Deze geeft elk van de overgebleven
aandeelhouders het recht om tegen een bieder met meer dan 95% een vordering
in te stellen waarbij de bieder wordt verplicht de aandelen van de overgebleven
aandeelhouder over te nemen. Dit biedt aandeelhouders, die hun aandelen niet
hebben aangemeld, een uitweg als de bieder om wat voor reden dan ook besluit
om niet tot uitstoting over te gaan. Beide vorderingen dienen binnen drie
maanden na afloop van de aanmeldingstermijn van het bod te worden ingesteld

110. Zie Olden (2008a), p. 364, Slagter (2005), p. 617-618 en Slagter (2004a), p. 595. Anders:
Norbruis (2003), p. 572. Assink ziet een lijn waarbij in principe van de beurskoers wordt
uitgegaan en alleen bij gebrek daaraan van de prijs van het bod. Zie Assink (2008c), nr. 4-5.

111. Mijns inziens is de Euronext uitspraak hiervan een voorbeeld. Zie voor de specifieke
omstandigheden Olden (2008a), p. 364.

112. Zie over deze regelingen o.a. Olden (2008c), Van Ginneken & Winter (2008), Hijmans van
den Bergh (2006), Josephus Jitta (2006a), Norbruis (2003) en Hermans (2002). Zie ook
Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 882-888. De eerste arresten over
deze regeling vloeiden voort uit het openbaar bod op Koninklijke Numico NV en Konink-
lijke Grolsch NV Zie OK 28 oktober 2008, JOR 2008/335 en OK 11 november 2008, JOR
2008/336. Zie voor een aantal interessante vragen over de regelingen de noot van Bartman
onder JOR 2008/336 waar hij op beide arresten ingaat.

113. De dubbele eis (kapitaal en stemrecht) is in de richtlijn opgenomen omdat in andere landen
aandelen met meervoudig stemrecht dan wel stemrechtloze aandelen bestaan. Zie voor de
vraag of het uitstotings- en verkooprecht ook geldt voor certificaathouders en de vragen die
dat oproept Hijmans van den Bergh (2006), p. 225.
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bij de Ondernemingskamer.114 Van de uitspraken van de Ondernemingskamer
staat uitsluitend beroep in cassatie open.115

De Richtlijn gaf aan lidstaten de ruimte om te kiezen voor percentages van
90% of hoger.116 De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen om aanslui-
ting te zoeken bij het percentage van 95%, dat in de hiervoor beschreven
uitkoopregeling al werd gehanteerd. Voor dit percentage is blijkens de Memorie
van Toelichting niet alleen gekozen omdat het mooi aansluit bij de al bestaande
uitkoopregeling, maar ook omdat dit in het belang is van minderheidsaandeel-
houders. Hun belang dient te prevaleren boven het belang van de meerder-
heidsaandeelhouder vanwege het ingrijpende effect dat het uitstotingsrecht
heeft op de goederenrechtelijke positie van de minderheidsaandeelhouder.117

Met Hijmans van den Bergh ben ik eens dat een keuze voor 90% meer voor de
hand had gelegen. Het gaat om een uitstotingsrecht na afloop van een –

geslaagd – openbaar bod. De overgrote meerderheid van de aandeelhouders
heeft minder dan drie maanden tevoren besloten op dat bod in te gaan. Een
overgrote meerderheid vond het dus een goed bod en de overblijvende
minderheid heeft zeer recent de mogelijkheid gehad om op dat bod in te
gaan. In die context vind ik het niet zo vanzelfsprekend dat de belangen van die
minderheid prevaleren boven het belang van de succesvolle bieder.118

De uitstotingsregeling lijkt in hoge mate op de reeds langer bestaande uitkoop-
regeling. Zoals opgemerkt is de uitstotingsregeling beperkt tot uitkopen na een
openbaar bod, terwijl de uitkoopregeling van art. 2:92a BW kan worden gebruikt
ongeacht de wijze waarop de 95% van het aandelenkapitaal is verworven. Er
bestaat voor het overige een grote gelijkenis tussen beide regelingen.119 De
formuleringen van art. 2:359c BW sluiten ook zoveel mogelijk aan bij de
formuleringen van art. 2:92a BW. De regeling van art. 2:359c BW is puur gericht

114. Art. 2:359c lid 3 jo. lid 4 BW en art. 2:359d lid 3 jo. lid 4 BW. Zie over deze termijn,
bijvoorbeeld de problematiek van de bij openbare biedingen gebruikelijk gehanteerde na-
aanmeldingstermijn, Hijmans van den Bergh (2006), p. 228. Zie ook Josephus Jitta (2006a),
p. 234, die stelt dat het beter is om het begin van de termijn te koppelen aan de
aanmeldingstermijn. Hij vraagt zich wel af of de Richtlijn hiervoor ruimte biedt. Ik meen,
met Hijmans van den Bergh, dat de Richtlijn die ruimte niet biedt. Zie Hijmans van den
Bergh (2006), p. 228.

115. Art. 2:359c lid 4 BW en art. 2:359d lid 4 BW.
116. Zie art. 15 lid 2 (uitstoting) en art. 16 lid 2 (verkoop) Richtlijn.
117. Zie Kamerstukken II 2005/2006, 30 419, nr. 3, p. 47.
118. Zie ook Hijmans van den Bergh (2006), p. 227 en Leijten (2007c), p. 264.
119. Dit betekent bijvoorbeeld dat het bij de uitstotings- en verkoopprocedures ook gaat om

dagvaardingsprocedures. Zie hierover kritisch, ook over het gebrek aan motivering van de
klakkeloze aansluiting bij de al bestaande uitkoopregeling, Hijmans van den Bergh (2006),
p. 225-226, Josephus Jitta (2006a), p. 233-234, die zich afvraagt of Nederland hiermee
voldoet aan de Richtlijn, die een snelle procedure beoogt, Leijten (2007c), p. 264, Olden
(2008c), p. 839 en Hermans (2002), p. 502. Zie voor de verschillen Olden (2008c), p. 839-840.
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op de verplichte implementatie van de desbetreffende bepalingen uit de Richtlijn
en heeft dientengevolge op een aantal punten een beperktere strekking dan de
uitkoopregeling. De wetgever achtte het praktischer om dit als aparte regeling op
te nemen, ondanks de grote mate van overlap. De uitkoopregeling van art. 2:92a
BW blijft dus gewoon bestaan. Bieders die 95% van het geplaatst kapitaal
verschaften kunnen nog steeds art. 2:92a BW gebruiken om de minderheidsaan-
deelhouders uit te stoten, met dien verstande dat de nieuwe regeling in de drie
maanden na sluiting van de aanmeldingstermijn van het bod zal prevaleren.120 Na
die tijd kan op de basisregeling van art. 2:92a BW worden teruggevallen.

Een ander verschil tussen de nieuwe regeling en de uitkoopregeling is dat de
uitstotingsprocedure ruimer is bij aandelen waaraan bijzondere zeggenschap is
verbonden. De uitkoopregeling kan niet worden gebruikt voor aandelen waar-
aan bijzondere zeggenschap is verbonden. Deze uitzondering komt in de
nieuwe regeling niet voor. Dit omdat de Richtlijn voor een dergelijke uitzonde-
ring eenvoudigweg niet de mogelijkheid biedt.

In zowel de uitstotings- als de verkoopregling dient de Ondernemingskamer
voor de over te dragen aandelen een billijke prijs vast te stellen. De Onderne-
mingskamer bepaalt ook op welke datum de aandelen dienen te worden
overgedragen.121 De prijs luidt in contanten.122 Als hoofdregel wordt de
waarde van de bij het voorafgegane openbaar bod geboden tegenprestatie
geacht een billijke prijs te zijn. Als het gaat om een uitstoting of verkoop na een
verplicht bod als bedoeld in art. 5:74 Wft, dan geldt dit als ten minste 90% van
de aandelen is verworven.123 Het betreft in beide regelingen een weerlegbaar
vermoeden.124 Er zijn situaties denkbaar waarbij de prijs van het bod niet billijk
zou zijn, bijvoorbeeld bij drastisch gewijzigde omstandigheden. De Onderne-
mingskamer kan van de hoofdregel afwijken en bevelen dat drie deskundigen
zullen berichten over de waarde van de over te dragen aandelen.125 Een

120. Zie Kamerstukken II 2005/2006, 30 419, nr. 3, p. 48.
121. Art. 2:359c lid 6 BW en art. 2:359d lid 7 jo. art. 2:359c lid 6 BW.
122. Art. 2:359c lid 6 BW en art. 2:359d lid 7 jo. art. 2:359c lid 6 BW. De Richtlijn biedt een

ruimere mogelijkheid, te weten dat de prijs dezelfde vorm dient te hebben als de tegen-
prestatie die bij het bod werd geboden of dient te bestaan uit contanten. Zie hierover kritisch
Hijmans van den Bergh (2006), p. 226, die ook hier vermoedt dat de wetgever de keuze voor
uitsluitend een prijs in contanten heeft gemaakt om de uitstotings- en verkoopregelingen in
het keurslijf van de huidige uitkoopregeling te kunnen persen.

123. Art. 2:359c lid 6 BW en art. 2:359d lid 7 jo. art. 2:359c lid 6 BW. Zie ook Olden (2008c),
p. 844-845.

124. Als de procedure volgt op een verplicht bod is het niet verrassend dat er een weerlegbaar
vermoeden is dat het gaat om een billijke prijs aangezien bij een verplicht bod op grond van
art. 5:80a lid 1 Wft een billijke prijs moet worden geboden. Josephus Jitta betwijfelt of het
feit dat het na een verplicht bod gaat om een weerlegbaar vermoeden wel in lijn is met de
Richtlijn. Zie Josephus Jitta (2006a), p. 234.

125. Art. 2:359c lid 6 BW en art. 2:359d lid 7 jo. art. 2:359c lid 6 BW.
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toegewezen vordering brengt in beide procedures met zich dat de overnemer
(die het openbaar bod heeft uitgebracht) wordt veroordeeld om aan de
desbetreffende aandeelhouders de vastgestelde prijs met rente te betalen tegen
levering van het onbezwaarde recht op aandelen.126

6.3.3 Uitstoting door fusie

Als een bieder er niet in slaagt om 95% van de aandelen te verwerven staan de
uitkoopprocedure van art. 2:92a BWen de uitstotingsprocedure van 2:359d BW
niet tot zijn beschikking. Desondanks is het voor een bieder onder omstandig-
heden mogelijk om met een lager percentage dan 95% van de minderheid af te
komen. Dat kan onder meer via een liquidatie van de doelvennootschap, een
ruziesplitsing, de overdracht van (alle) activa of andere vormen van reorga-
nisatie van de doelvennootschap.127 Aan elk van de zojuist genoemde me-
thoden kleeft een aantal nadelen, waardoor zij in de praktijk niet vaak worden
gebruikt. Deze methoden laat ik hier buiten beschouwing. De meest gangbare
manier om met minder van 95% van de aandelen toch van de minderheid af te
komen is de laatste jaren de juridische fusie, in een aantal verschillende
vormen.128

A. Gewone juridische fusie

Na een succesvol openbaar bod is het mogelijk een juridische fusie te bewerk-
stelligen tussen de doelvennootschap en de bieder. Hierbij kan de doelvennoot-
schap de verdwijnende en de bieder de verkrijgende vennootschap zijn. Als
gevolg van de fusie houdt de doelvennootschap op te bestaan en gaat het
vermogen van de doelvennootschap onder algemene titel over naar de verkrij-
gende vennootschap.129 De aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap
worden van rechtswege aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap.130 Een
juridische fusie komt tot stand door een besluit van de ava, dat wordt neergelegd
in een notariële akte. De besturen van de fuserende vennootschappen dienen een
fusievoorstel op te stellen en er dient een accountantsverklaring te worden
afgegeven over de redelijkheid van de ruilverhouding.131 Het proces is vrij
gedetailleerd in de wet geregeld. Uiteindelijk neemt de ava het besluit.132 Op

126. Art. 2:359c lid 7 BW en art. 2:359d lid 7 (waarin art. 2:359c lid 7 van overeenkomstige
toepassing wordt verklaard).

127. Zie Schwarz (1998).
128. Zie hierover Van der Korst (2008). Op de overige genoemde methoden ga ik niet nader in.
129. Art. 2:311 lid 1 BW en art. 2:309 BW.
130. Art. 2:311 lid 2 BW.
131. Zie art. 2:328 lid 1 BW voor de accountantsverklaring. Zie o.a. art. 2:312, 2:326 en 2:327

BW over de inhoud van en de toelichting op het fusievoorstel.
132. Art. 2:317 lid 1 BW.
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grond van art. 2:330 lid 1 BW dient er een tweederde meerderheid te zijn indien
minder dan de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is. Vanwege het
belang van een fusiebesluit bepalen statuten meestal dat altijd een tweederde
meerderheid nodig is, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.133 Met een
dergelijke meerderheid kan een bieder dus doorgaans een juridische fusie
bewerkstelligen, ervan uitgaande dat hij met een dergelijke meerderheid ook
het bestuur van de doelvennootschap kan vervangen. Op grond van art. 2:331
lid 1 BW kan de bieder als verkrijgende vennootschap bij bestuursbesluit tot fusie
besluiten, mits de statuten dit toelaten en het voornemen hiertoe in het voorstel tot
fusie is aangekondigd.134 In dat geval is geen fusiebesluit van de ava van de
verkrijgende vennootschap nodig.

Als de fusie tot stand komt, worden de overgebleven minderheidsaandeel-
houders van de verdwijnende doelvennootschap van rechtswege aandeelhou-
ders van de verkrijgende vennootschap, de bieder. Als de bieder een
beursvennootschap is, is men op deze wijze van de minderheidsaandeelhouders
van de doelvennootschap verlost; zij worden immers aandeelhouder van de
bieder en vallen weg tussen de vele aandeelhouders van een beursvennoot-
schap. Zij bevinden zich in ieder geval niet meer binnen de concernverhou-
dingen, met alle hiervoor beschreven nadelige gevolgen van dien. Dit is een
oplossing voor beursgenoteerde bieders, waarbij de fusie ook daadwerkelijk
plaatsvindt tussen de beursgenoteerde biedende vennootschap en de doel-
vennootschap. Een dergelijke situatie deed zich voor bij de fusie tussen
Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB) en Vendex in 1999 waaruit VendexKBB
NVontstond.135 Deze fusie maakte een eind aan een overnamestrijd rond KBB
en heeft tot twee interessante uitspraken geleid. In de eerste werd bevestigd dat
een juridische fusie om na een openbaar bod van de overblijvende minder-
heidsaandeelhouders af te komen op zichzelf rechtmatig kan zijn. Uit de tweede
uitspraak over deze kwestie blijkt dat hier wel beperkingen aan zitten.136 Onder
omstandigheden kan een dergelijke fusie in strijd zijn met de redelijkheid en
billijkheid van art. 2:8 BW. De meerderheidsaandeelhouder mag de bezwaren
van de minderheidsaandeelhouder niet zomaar negeren en uitsluitend haar eigen
belang voorrang geven. De bieder zal zorgvuldig moeten handelen en de
belangen van de overblijvende minderheidsaandeelhouders in acht moeten
nemen, met name op het gebied van informatieverstrekking in het fusievoorstel
en in de ava. Een en ander is in latere uitspraken bevestigd en ingevuld. Hierop
ga ik in de volgende paragraaf in.

133. Op grond van art. 2:317 lid 4 BW.
134. Zie art. 2:331 lid 1 en lid 2 BW.
135. Pres. Rb. Amsterdam 11 juni 1999, JOR 1999/174 m.nt. Van Solinge.
136. Rb Amsterdam 6 februari 2002, JOR 2002/61.
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B. Driehoeksfusie

Uit het voorgaande blijkt dat de gewone juridische fusie een mogelijkheid tot
uitstoting van minderheidsaandeelhouders biedt als de overnemende vennoot-
schap zelf een beursvennootschap is en in de fusie ook zelf als verkrijgende
vennootschap optreedt. In de praktijk blijkt het om allerlei redenen praktischer
te zijn dat een dochter het openbaar bod uitbrengt en (dus) ook als verkrijgende
vennootschap optreedt. In deze situaties stuit men op een probleem. Aandeel-
houders van de verdwijnende vennootschap worden op grond van de hoofd-
regel uit art. 2:311 lid 2 BW aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap.
Als de verkrijgende vennootschap (de biedende dochter) niet beursgenoteerd is,
blijft men met de minderheidsaandeelhouders binnen het concern zitten. Voor
dit probleem bestaat evenwel een aantal oplossingen. Er zijn namelijk enkele
uitzonderingen op de hoofdregel, dat de aandeelhouders van de verdwijnende
vennootschap aandeelhouder worden van de verkrijgende vennootschap. Deze
uitzonderingen staan genoemd in art. 2:311 lid 2 BW.137 De eerste twee
genoemde uitzonderingen, de zusterfusie en de concernfusie, bieden geen
mogelijkheden om de overblijvende aandeelhouders uit te stoten. Het gaat
hierbij om fusies die plaatsvinden binnen volledig besloten (concern)verhou-
dingen en zijn dus niet te gebruiken in situaties waarbij er overblijvende
minderheidsaandeelhouders aanwezig zij. De derde en vierde uitzondering
bieden wel perspectief. De vierde uitzondering, de betaling aan verdwijnende
aandeelhouders van een vergoeding in contanten in plaats van aandelen, die
mogelijk is op grond van art. 2:325 lid 2 BW, komt hierna onder C aan de orde.
In deze paragraaf ga ik in op de derde uitzondering, de zogenoemde drie-
hoeksfusie. Deze is specifiek voor overnamesituaties met een overblijvende
minderheid bedoeld.138 Bij een driehoeksfusie worden de aandeelhouders van
de verdwijnende vennootschap geen aandeelhouder van de verkrijgende ven-
nootschap, maar van een groepsmaatschappij van de verkrijgende vennoot-
schap.139 Door middel van een driehoeksfusie kunnen de overblijvende
minderheidsaandeelhouders dus als het ware uit de besloten concernverhou-
dingen worden gelicht. De fusie met de doelvennootschap kan zo worden
ingericht dat de aandeelhouders van de verdwijnende doelvennootschap geen

137. Art. 2:311 lid 2 BW. Dit artikel noemt ook nog als uitzondering de fusie op grond van
art. 2:310 lid 4 BW, de zogenoemde kruisfusie. Zie voor een beschrijving van de
uitzonderingen Asser-Maeijer (2000), nr. 576.

138. Zie Asser/Maeijer (2000), nr. 575. Het idee dat een driehoeksfusie hiervoor zou kunnen
worden gebruikt is ontstaan naar aanleiding van het preadvies van Raaijmakers over de
juridische fusie en de discussie daarover in de vergadering met Eisma. Zie Raaijmakers
(1980) en het verslag van de discussie p. 41-46.

139. Art. 2:334 lid 1 BW. Dit is alleen mogelijk als deze groepsmaatschappij, alleen of samen met
een andere groepsmaatschappij het gehele geplaatste kapitaal van de verkrijgende vennoot-
schap verschaft, zie art. 2:334 lid 2 BW.
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aandeelhouder worden van de verkrijgende vennootschap (de hoofdregel), maar
van haar beursgenoteerde (groot)moeder. Hiermee valt de doelvennootschap,
inmiddels een 100% dochter, volledig binnen de concernverhoudingen van de
bieder en zijn de na het bod overgebleven minderheidsaandeelhouders daaruit
verdwenen. De minderheidsaandeelhouders worden als het ware verplaatst naar
het niveau van de aandeelhouders van de beursgenoteerde bieder. Daar
verdwijnen zij tussen de vele reeds bestaande aandeelhouders. Zij verdwijnen
niet volledig (het is geen uitstoting tegen betaling in contanten), maar ze
verstoren de concernvehoudingen van de bieder niet meer.

Deze klassieke driehoeksfusie biedt een oplossing voor overnemers die behoren
tot een beursgenoteerd concern. Bij overnames waarbij de biedende entiteit niet
tot een beursgenoteerd concern behoort, biedt de driehoeksfusie geen echte
oplossing. In die gevallen zijn er geen publieke aandeelhouders waartussen de
overblijvende minderheid van de doelvennootschap kan verdwijnen. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij overnames door private equity partijen, die doorgaans
niet beursgenoteerd zijn. Ook was er tot voor kort een probleem als er
weliswaar sprake was van een beursgenoteerde moeder, maar deze een buiten-
landse vennootschap was. Tot de aanname van de 10e EG-Richtlijn inzake
grensoverschrijdende juridische fusies en de implementatie daarvan, waren
grensoverschrijdende juridische fusies niet mogelijk.140 Driehoeksfusies ter
uitstoting van de minderheid, waarbij een buitenlandse moeder betrokken was,
behoorden dus niet tot de mogelijkheden. Inmiddels bepaalt art. 2:333c BW,
ingevoerd ter implementatie van de 10e EG-Richtlijn, dat dit binnen de EU wel
mogelijk is. Er is zelfs een verruimde mogelijkheid ingevoerd om minderheids-
aandeelhouders uit te stoten tegen betaling in contanten.141

Voor de situaties waarbij de overnemer niet tot een beursgenoteerd concern
behoort of waarbij de genoteerde entiteit een buitenlandse vennootschap is, zijn in
de praktijk creatieve oplossingen bedacht met driehoeksfusies. Een goed
voorbeeld hiervan deed zich voor bij de overname van Versatel Telecom
International NV (hierna: Versatel) door het Zweedse concern Tele2 in 2006.

140. Zie Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van
richtlijn nr. 2005/56/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie
betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen (PbEU L 310). De
wet is op 15 juli 2008 in werking getreden, zie Stbl. 2008, nr. 261. Van Solinge is van
mening dat een dergelijke fusie ook voor die tijd kon. Zie Van Solinge (1995), NV 1995,
p. 170-176 en zijn noot, nr. 5, onder President Rb Amsterdam 11 juni 1999, JOR 1999/174
m.nt. Van Solinge. Dit standpunt is niet onomstreden. Zie Portengen & Steffens (2004),
p. 566-572. Zie ook Meijer (2005). De implementatie van de 10e EG-Richtlijn heeft voor
fusies binnen de EU en de Europese Economische Ruimte aan deze onduidelijkheid een
einde gemaakt.

141. Zie art. 2:333h BW. Zie hierover o.a. Van Solinge & Van Boxel (2008) en Leijten (2007b),
Zandbergen (2008), p. 252-258. Zie ook Van Boxel (2007) over de grensoverschrijdende
fusie bij ArcelorMittal.
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Voor, tijdens en na de overname van Versatel is met de overgebleven
minderheidsaandeelhouders een langdurige (juridische) strijd gevoerd over
de afronding van de tweede fase, het uitstoten van die minderheidsaandeel-
houders. De strijd heeft in totaal vijf materiële uitspraken van de Onderne-
mingskamer opgeleverd en drie beschikkingen van de Hoge Raad. Een aantal
hiervan had betrekking op de toelaatbaarheid van een (driehoeks)fusie ter
uitstoting van overgebleven minderheidsaandeelhouders. In het navolgende ga
ik op deze uitspraken in.142

1. De Versatel beschikkingen: de Hoge Raad bevestigt de fusie als
uitstotingsmethode

Op 14 september 2005 brengt een Nederlandse achterkleindochter van het
Zweedse Tele2 AB, Tele2 Finance BV (hierna: Tele2 Finance) een bod uit op
alle aandelen en converteerbare obligaties van Versatel. Het gaat om een bod in
contanten van EUR 2,20 per aandeel, waarmee de waarde van het bod in totaal
uitkomt op ongeveer EUR 1,3 miljard.143 In het biedingsbericht wordt
medegedeeld dat na gestanddoening van het bod de beursnotering van Versatel
zo spoedig mogelijk zal worden beëindigd en dat de overblijvende aandeel-
houders zo mogelijk zullen worden uitgekocht (op grond van art. 2:92a BW, de
mogelijkheid van art. 2:359c BW bestond toen nog niet) of anders op alle
rechtens toegelaten wijzen zullen worden uitgestoten. Hierbij wordt specifiek
vermeld dat Versatel via een juridische driehoeksfusie als verdwijnende
vennootschap zou kunnen opgaan in Tele2 Finance tegen toekenning van
aandelen in Tele2 Netherlands Holdings BV (hierna: Tele2 Holdings). Tele2
Holdings is een tussenhoudstermaatschappij, die hangt tussen de Luxemburgse
Tele2 Europe SA en Tele2 Finance. Het biedingsbericht vermeldt dat de waarde
van de nieuwe aandelen gelijk zal zijn aan de waarde van de verdwijnende
aandelen. Wel zal sprake zijn van een sterke verwatering van procentueel
aandeelhouderschap en stemrecht. Dit mede omdat de overgebleven minder-
heidsaandeelhouders nu aandeelhouder worden in een groter geheel, namelijk
een vennootschap waarin zich naast de Versatel activiteiten ook al bestaande
Tele2 activiteiten bevonden. Dit zou ook kunnen betekenen dat de overge-
bleven minderheid minder dan 5% houdt in Tele2 Holdings, waardoor er een
uitkoopprocedure zou kunnen worden gestart. Relevant is nog dat de over-
blijvende minderheid geen gewone aandelen in Tele2 Holdings zal krijgen,
maar zogenoemde tracking stock. Dat wil zeggen dat zij aandelen krijgen die
slechts recht geven op de waarde en winst van het deel van Tele2 Holdings dat

142. Zie over deze uitspraken o.a. Assink (2007b), Bartman (2007b), Doorman (2006b), Geerts
(2008), Hermans (2006), Van den Ingh (2006), Maeijer (2007), Raaijmakers (2006b), Schild
(2007), Storm 2007) en Storm (2008).

143. Feitelijk was het een gezamenlijk bod van Tele2 en Apax, waarbij Apax uiteindelijk de
Duitse activiteiten van Versatel zou verwerven. Zie Hermans (2006), p. 113.
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bestaat uit de Versatel activiteiten. Hierdoor krijgen de oude Versatel aandeel-
houders dus geen rechten op de al bestaande Tele2 activiteiten. Bij dit alles
moet worden bedacht dat de overgebleven minderheidsaandeelhouders in ruil
voor hun beursgenoteerde aandelen Versatel aandelen zullen ontvangen in een
niet-beursgenoteerde vennootschap (Tele2 Holdings). De overgebleven min-
derheid krijgt wel een putoptie. Deze houdt in, dat zij gedurende zes maanden
na de fusie hun aandelen in Tele2 Holdings aan Tele2 Europe SA mogen
aanbieden tegen een prijs die gelijk is aan de prijs die is betaald onder het bod.

Voor 29 september 2005 is een bava van Versatel gepland om het uitgebrachte
bod te bespreken. Daarnaast staat ook besluitvorming op de agenda die
vooruitloopt op gestanddoening van het bod. Het gaat onder meer om het
ontslag en decharge van de zittende rvc, de (voorwaardelijke) benoeming van
een aan Tele2 gelieerd bestuur en rvc en de in verband met het bod noodzake-
lijke wijziging van de statuten. Een aantal hedge funds, waaronder Centaurus
Capital Limited uit het Verenigd Koninkrijk (hierna: Centaurus c.s.) wenden
zich nog vóór de aangekondigde bava (en nog voordat de aanmeldingstermijn
voor het bod was verlopen) tot de Ondernemingskamer met een enquêteverzoek
en het verzoek onmiddellijke voorzieningen te treffen. Zij vragen een verbod tot
het overgaan tot enige besluitvorming of (rechts)handeling ter uitvoering
van het bod en de plannen zoals in het biedingsbericht vermeld. Hieronder
vallen in ieder geval de onderwerpen die op de agenda voor de bava staan en
het nemen van besluiten over enige juridische fusie. Het voornaamste bezwaar
van Centaurus c.s. houdt kort gezegd in dat sprake is van een (voorgenomen)
onrechtmatige uitstoting van de overblijvende minderheidsaandeelhouders.
Hier vooral van belang is dat zij stellen dat de voorgenomen driehoeksfusie
in strijd is met de uitkoopregeling uit art. 2:92a BW, met de regelingen met
betrekking tot de juridische fusie uit art. 2:309 BW e.v. en met de redelijkheid
en billijkheid uit art. 2:8 BW.144

De Ondernemingskamer wijst alle aangevoerde punten af. Van strijd met de
uitkoopregeling is geen sprake. Centaurus c.s. stellen dat, nu de grens daarbij is
gesteld op 95%, met minder dan 95% geen uitstotingsacties mogen worden
ondernomen. Deze opvatting miskent volgens de Ondernemingskamer het doel
van de uitkoopregeling. De uitkoopregeling is bedoeld om het belang van de
meerderheidsaandeelhouder te dienen die last heeft van het feit dat er een kleine
aandeelhoudersminderheid is. Het is dus een recht van de meerderheidsaandeel-
houder. Als deze daarvan geen gebruik wenst te maken, is er geen sprake van

144. Verder stellen Centaurus c.s. dat de aangekondigde stappen in strijd zijn met de inhoud en de
strekking van de kapitaalbeschermingsregel van ar. 2:98c BW, met de noteringsovereen-
komst tussen Versatel en Euronext en het Fondsenreglement. Zie OK 27 september 2005,
JOR 2005/272 (Versatel I), rov. 3.11.
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‘ontduiking’ van de regeling.145 De Ondernemingskamer overweegt verder dat
de genoemde nadelen van de aanwezigheid van een kleine aandeelhouders-
minderheid ook gelden als een meerderheidsaandeelhouder niet 95% maar een
overgrote meerderheid van de aandelen heeft verworven. De wens om niet bij
voortduring belast te blijven met de aanwezigheid van die minderheid is ook in
die omstandigheden op zichzelf legitiem.146 Centaurus c.s. hebben nog
betoogd dat bij een bezit van minder dan 95% het belang van de minderheid
bij voortzetting van haar aandeelhouderschap zwaarder moet wegen dan het
belang van de meerderheid om van die minderheid af te komen. De Onderne-
mingskamer wijst ook dit van de hand. Bij een driehoeksfusie worden de
minderheidsaandeelhouders niet gedwongen hun aandeelhouderschap op te
geven want zij blijven aandeelhouder. Zij verliezen weliswaar het aandeel-
houderschap in de verdwijnende doelvennootschap, maar krijgen daarvoor
aandelen terug.147

Dan de stelling dat er sprake is van strijd met de fusieregels omdat, zo betogen
Centaurus c.s., de fusie uitsluitend ten doel had het uitstoten van de minderheid.
Tele2 betwist dat dit het enige doel is, en wijst ook op met name de fiscale redenen
waarom uitstoting noodzakelijk was (o.a. het totstandbrengen van een fiscale
eenheid). De Ondernemingskamer gaat hierin mee en stelt dat de fusie niet in strijd
komt met doel en strekking van de fusieregels, voor zover al een rechtsgeldig tot
stand gebrachte juridische fusie daarmee in strijd zou kunnen komen.148

Ten slotte het argument dat de driehoeksfusie in strijd is met art. 2:8 BW. Dit
omdat de minderheidsaandeelhouders zullen blijven zitten met niet vrij ver-
handelbare aandelen die een belang vertegenwoordigen in een onderneming die
ongeveer de helft beslaat van de oude onderneming van Versatel en dat belang
zowel financieel als qua stemrecht sterk is verwaterd. Ook deze stelling vindt in
de ogen van de Ondernemingskamer geen genade. Zij stelt dat het inherent is
aan een juridische fusie dat een herschikking van bestaande vermogensbestand-
delen plaatsvindt. Dat sprake is van een relatieve verwatering van zeggenschaps-
rechten is eveneens inherent aan de juridische fusie. Het gaat daarbij per definitie
om het samenbrengen van het vermogen van twee of meer rechtspersonen in één
rechtspersoon. De aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap worden
beschermd door de ruilverhouding. Zolang de ruilverhouding redelijk is, komen
de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap niet in een slechtere
positie. De redelijkheid van de ruilverhouding wordt beschermd door het op
grond van art. 2:328 BW vereiste accountantsonderzoek. Bovendien vindt in de

145. OK 27 september 2005, JOR 2005/272 (Versatel I ), rov. 3.15.
146. OK 27 september 2005, JOR 2005/272 (Versatel I ), rov. 3.16.
147. OK 27 september 2005, JOR 2005/272 (Versatel I ), rov. 3.17. Deze aandelen zijn in dit

geval natuurlijk wel minder liquide. Zie ook Hermans (2006), p. 113.
148. OK 27 september 2005, JOR 2005/272 (Versatel I ), rov. 3.18. De vraag is of uitstoting op

zichzelf niet een legitiem doel is, zie ook hierna.
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ogen van de Ondernemingskamer geen verwatering van aandeelhouderswaarde
plaats. Door de tracking stock-constructie is gewaarborgd dat de aandeelhouders
van Versatel als enige gerechtigd zullen blijven tot de activa en passiva van de
onderneming van Versatel. Daarbovenop krijgen die aandeelhouders ook nog de
hiervoor besproken putoptie om hun aandelen gedurende zes maanden aan Tele2
Europe SA te verkopen. Alles bij elkaar acht de Ondernemingskamer het hele
stappenplan niet in strijd met art. 2:8 BW, al helemaal niet omdat er volledige
transparantie is betracht doordat het stappenplan uitvoerig in het biedingsbericht
is opgenomen en toegelicht.149 Het verzoek om onmiddellijke voorzieningen
wordt dus afgewezen. De behandeling van het verzoek tot het bevelen van een
onderzoek wordt aangehouden. Van belang is hierbij nog op te merken dat
Centaurus c.s. hun bezwaren hebben beperkt tot de zich voordoende situatie dat
Tele2 Finance geen 95% van de aandelen Versatel heeft verworven. De Onderne-
mingskamer stelt echter expliciet dat haar overwegingen ook gelden voor het
geval de bieder wel meer dan 95% van de aandelen zou hebben verworven.150

Kortom, de Ondernemingskamer bevestigt dat Tele2 Finance na gestanddoening
van het bod andere juridische instrumenten dan de uitkoopregeling, waaronder
fusie, splitsing, liquidatie of verkoop van activa, mag benutten om zich de
volledige zeggenschap over (en eigendom van de aandelen van) Versatel te
verschaffen en Versatel ‘van de beurs te halen’.151

Centaurus c.s. gaat tegen deze beschikking in cassatie. De Hoge Raad wijst het
cassatieverzoek af en laat de beschikking van de Ondernemingskamer in stand.
De Hoge Raad bevestigt dat een grootaandeelhouder die minder dan 95% van
de aandelen houdt een juridische fusie mag gebruiken om tot boven de 95% te
komen zodat van de uitkoopregeling gebruik kan worden gemaakt.152 De Hoge
Raad bevestigt echter dat dit niet onverkort geldt.153 Een dergelijke constructie
kan onrechtmatig zijn jegens de minderheidsaandeelhouder(s). Of dit zo is,
hangt af van de omstandigheden van het geval. Hierbij moet worden meege-
wogen of de minderheidsaandeelhouders onevenredig worden benadeeld.
Bovendien kan een besluit tot fusie dat enkel en alleen tot strekking heeft
minderheidsaandeelhouders uit te stoten, in strijd zijn met art. 2:8 BW.154

Hiervan is volgens de Hoge Raad casu geen sprake. Met de fusie wordt
voorkomen dat binnen het Tele2-concern op het niveau van een werkmaat-
schappij minderheidsaandeelhouders blijven bestaan. Bovendien was de fusie

149. OK 27 september 2005, JOR 2005/272 (Versatel I ), rov. 3.20-3.21.
150. OK 27 september 2005, JOR 2005/272 (Versatel I ), rov. 3.12.
151. OK 27 september 2005, JOR 2005/272 (Versatel I ), rov. 3.14. Zie Storm (2007), p. 167.
152. HR 14 september 2007, NJ 2007, 610 m.nt. Maeijer (onder NJ 2007, 612), JOR 2007/237

m.nt. Assink (HR Versatel I ), rov. 4.2.
153. Zie ook Storm (2008), p. 205-206.
154. HR 14 september 2007, NJ 2007, 610 m.nt. Maeijer (onder NJ 2007, 612), JOR 2007/237

m.nt. Assink (HR Versatel I ), rov. 4.3.
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ook om diverse fiscale redenen noodzakelijk.155 Ook van strijd met het
bepaalde in art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en in art. 14 EVRM
is geen sprake. Het feit dat van een driehoeksfusie gebruik wordt gemaakt,
hetgeen leidt tot toepassing van de uitkoopregeling is niet in strijd met
genoemde bepalingen, omdat de fusie ook andere belangen dient en de regeling
met wettelijke waarborgen ter bescherming van minderheidsaandeelhouders is
omkleed.156

Dit is een belangrijke principiële beschikking over de toelaatbaarheid van een
driehoeksfusie teneinde na een openbaar bod de overgebleven minderheids-
aandeelhouders uit te stoten. Met deze eerste nederlaag voor Centaurus c.s. is de
kous nog lang niet af. In de overige beschikkingen die deze kwestie heeft
opgeleverd, komt nog een aantal andere belangwekkende aspecten aan de orde.
Deze beschikkingen laten zien hoe moeilijk het in Nederland is om na een
openbaar bod de overgebleven minderheidsaandeelhouders via een fusie uit te
stoten.

2. De Versatel beschikkingen: onafhankelijke commissarissen
Na de eerste beschikking van de Ondernemingskamer vindt de informatieve
bava van Versatel plaats waar over het bod wordt gesproken. Daar worden de
hiervoor genoemde (voorwaardelijke) besluiten genomen. Enige tijd later blijkt
dat circa 74% van de aandelen Versatel zijn aangeboden. Tele2 Finance doet het
bod gestand en verkrijgt dankzij de na-aanmeldingsperiode uiteindelijk 82%
van de aandelen. De aangekondigde driehoeksfusie wordt voorbereid en de
voorwaardelijk benoemde commissarissen treden daadwerkelijk aan, waardoor
de rvc van Versatel volledig bestaat uit Tele2 functionarissen, allen boardleden
van moedervennootschap Tele2 AB. Dit levert een probleem op. Versatel heeft
immers als Nederlandse beursgenoteerde vennootschap conform art. 2:391 lid 5
BW in haar jaarverslag over 2004 opgenomen dat zij de Nederlandse Corporate
Governance Code naleeft, met uitzondering van enkele, hier niet van belang
zijnde, bepalingen. Versatel heeft in haar corporate governance policy geen
afwijking uitgelegd van best practice bepaling III.2.1, die bepaalt dat alle
commissarissen, met uitzondering van maximaal één persoon, onafhankelijk

155. HR 14 september 2007, NJ 2007, 610 m.nt. Maeijer (onder NJ 2007, 612), JOR 2007/237
m.nt. Assink (HR Versatel I ), rov. 4.3. De vraag is of er verschil is tussen de twee
voorbehouden, onrechtmatigheid en strijd met art. 2:8 BW, en zo ja, hoe zij zich precies tot
elkaar verhouden. Zie hierover Storm (2008), p. 205. Hij stelt dat hetzelfde feit uiteraard
zowel onrechtmatige daad als strijd met art. 2:8 BW kan opleveren en vraagt zich af waarom
de Hoge Raad deze voorbehouden niet in een adem heeft genoemd.

156. HR 14 september 2007, NJ 2007, 610 m.nt. Maeijer (onder NJ 2007, 612), JOR 2007/237
m.nt. Assink (HR Versatel I ), rov. 4.4. De Hoge Raad heeft dit onderdeel wat mager
gemotiveerd, in tegenstelling tot AG Timmerman, die hierop uitgebreid ingaat. Zie ook
Storm (2008), p. 206.
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dienen te zijn. Dit klopt nu niet meer. Bovendien dreigt men nu ook in de
problemen te komen met best practice bepaling III.6.2, waarin is bepaald dat
een commissaris niet deelneemt aan de discussie en de besluitvorming over een
onderwerp of transactie waarbij deze commissaris een tegenstrijdig belang
heeft. Immers, alle commissarissen hebben nu een tegenstrijdig belang, waar-
door de besluitvorming over de driehoeksfusie in gevaar kan komen. Teneinde
deze problemen op te lossen, schrijft Versatel opnieuw een bava uit met op de
agenda voorstellen om een onafhankelijke commissaris te benoemen en om de
corporate governance policy van Versatel op de genoemde punten te amende-
ren. Met de benoeming van de onafhankelijke commissaris wordt getracht de
besluitvorming over de driehoeksfusie veilig te stellen. Er is dan in ieder geval
één commissaris die hierover kan besluiten. Maar Versatel gaat verder en
betoogt dat met de benoeming van de onafhankelijke commissaris, mede gezien
de veranderde omstandigheden, de corporate governance policy zodanig ge-
wijzigd kan worden dat best practice bepaling III.6.2 niet behoeft te worden
nageleefd. Hiermee tracht men te bewerkstelligen dat ook de Tele2 functio-
narissen aan de besluitvorming mee mogen doen.157 Deze wijzigingen wordt
ter goedkeuring aan de aandeelhoudersvergadering voorgelegd.158

Een aantal minderheidsaandeelhouders, inclusief Centaurus en de VEB (die ik
gezamenlijk wederom Centaurus c.s. zal noemen), is nog steeds zeer ontevre-
den over de gang van zaken en wendt zich nog vóór de tweede bava tot de
Ondernemingskamer met het verzoek om een enquête en Versatel te verbieden
enig besluit te nemen over afwijkingen van de Code alsmede twee onafhanke-
lijke commissarissen te benoemen die met uitsluiting van anderen bevoegd zijn
Versatel te vertegenwoordigen in alles wat met de juridische fusie te maken

157. Van den Ingh betwijfelt of de door Versatel bedachte oplossing, wijziging van de corporate
governance policy, werkelijk een oplossing zou bieden omdat deze situatie ook zonder de
desbetreffende Code bepalingen tot tegenstrijdig belang problemen leidt. Van den Ingh
(2006), nr. 3.

158. De vraag die daarbij nog rijst waarom Versatel dit aan aandeelhouders voorlegt. Versatel had
afwijkingen van bepaling III.6.2 toch gewoon in het jaarverslag over 2005 kunnen
uitleggen? Immers, de systematiek van de Code is dat een vennootschap deze toepast of,
als zij van bepalingen afwijkt, uitleg geeft waarom dit zo is. Het is niet de bedoeling geweest
dat dit door de ava behoeft te worden goedgekeurd. Dat is ook niet in lijn met de tekst
(preambule) en de werking van de Code, zoals ook uitdrukkelijk bevestigd door de
Monitoring Commissie Corporate Governance. De afwijkingen worden uitgelegd en
behoeven niet te worden goedgekeurd. Het antwoord is waarschijnlijk gelegen in het feit
dat Versatel haar corporate governance policy, waarin ook de afwijkingen van de Code
waren opgenomen, eerder dat jaar aan de ava ter goedkeuring had voorgelegd. Omdat de
corporate governance policy door de ava was goedgekeurd, zag Versatel zich genoodzaakt
de wijziging hiervan wederom op een ava goed te keuren. Bovendien had Tele2 niets te
vrezen, Tele2 hield immers ruim 80% van de aandelen en kon de goedkeuring daarmee
bewerkstelligen. Zie hierover ook Raaijmakers (2006b), p. 206-207.
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heeft. Tot ontsteltenis van Versatel geeft de Ondernemingskamer de verzoekers
op alle punten gelijk, met dien verstande dat niet twee maar drie onafhankelijke
commissarissen worden benoemd.159 De Ondernemingskamer stelt in haar
beschikking dat doordat Versatel noch Tele2 eerder hebben aangekondigd dat
van de corporate governance policy zou worden afgeweken, men ervan mocht
uitgaan dat Versatel deze policy in stand zou houden en zou naleven. De
Ondernemingskamer oordeelt dat uit de gang van zaken blijkt dat het belang
van Tele2 AB zo niet doorslaggevend dan toch zeker leidend was voor het
beleid van Versatel, waardoor het gevaar van een onjuiste belangenafweging
manifest werd. Mede door de benoeming van louter Tele2 AB boardleden in de
rvc van Versatel, is volgens de Ondernemingskamer een situatie gecreëerd
waarin onvoldoende waarborgen worden geboden voor een adequate bescher-
ming van de minderheidsaandeelhouders.160 Op deze uitspraak, met name op de
interpretatie van op de Code, is nogal wat kritiek gekomen.161

Tegen deze tweede beschikking van de Ondernemingskamer komen zowel
Versatel als Tele2 in cassatie, waardoor deze kwestie nog twee beschikkingen
van de Hoge Raad oplevert.162 In beide beschikkingen laat de Hoge Raad de
bestreden uitspraak van de Ondernemingskamer in stand. De Hoge Raad
oordeelt dat de Ondernemingskamer bij het treffen van onmiddellijke voor-
zieningen een ruime discretionaire bevoegdheid heeft. Deze mogen ook inbreuk
maken op de geldende rechtsverhoudingen binnen de vennootschap. Mits met
het oog op de gevolgen ervan een billijke afweging van de belangen van
partijen heeft plaatsgevonden en de noodzaak van de voorziening voldoende is
gebleken, mag de Ondernemingskamer iedere voorziening van voorlopige aard
treffen. Als aan deze voorwaarden is voldaan mag de Ondernemingskamer ook,
voor ten hoogste de duur van het geding, een commissaris aanstellen met
bijzondere, van bepalingen van dwingend recht afwijkende bevoegdheden, ook
als dit betekent dat de ava en de andere commissarissen daardoor in zoverre
tijdelijk buiten spel komen te staan.163 In de woorden van de AG Timmerman:
nood breekt wet.164

159. Zie OK 14 december 2005, JOR 2006/7 m.nt. Van den Ingh (Versatel II ) rov. 4. Zie voor
kritiek op de precieze formulering van de OK Hermans (2006), p. 115.

160. Zie OK 14 december 2005, JOR 2006/7 m.nt. Van den Ingh (Versatel II ) rov. 3.4.
161. Zie o.a. Van den Ingh (2006), Hermans (2006), p. 114-115, Raaijmakers (2006b), p. 204-207.
162. HR 14 september 2007, NJ 2007, 611 m.nt. Maeijer (onder NJ 2007, 612), JOR 2007/238

m.nt. Bartman (onder JOR 2007/239) (HR Versatel II ) en HR 14 september 2007, NJ 2007,
612 m.nt. Maeijer, JOR 2007/239 m.nt. Bartman (HR Versatel III ). Zie over deze
beschikkingen o.a. Storm (2008), p. 206-209, Geerts (2008), 84-87 en Schild (2007),
p. 278-281.

163. HR 14 september 2007, NJ 2007, 611 m.nt. Maeijer (onder NJ 2007, 612), JOR2007/238
m.nt. Bartman (onder JOR 2007/239) (HR Versatel II), rov. 4.2.

164. Zie conclusie AG Timmerman, ov. 3.11.
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3. De Versatel beschikkingen: bezwaren tegen de wijze van uitvoering van
de fusie

De kwestie inzake Versatel is met de eerste twee beschikkingen van de
Ondernemingskamer nog niet opgelost. Met haar tweede beschikking heeft
de Ondernemingskamer ter bescherming van de minderheidsaandeelhouders de
besluitvorming over de driehoeksfusie volledig in handen gelegd van de drie
benoemde onafhankelijke commissarissen. Onder leiding van deze commissa-
rissen wordt de driehoeksfusie verder gestalte gegeven, waarbij bijzondere
aandacht wordt besteed aan de minderheidsaandeelhouders.

Tele2 maakt grote haast met de fusie. Het uiteindelijke voorstel lijkt in grote
mate op hetgeen in het biedingsbericht al was aangekondigd. Versatel is de
verdwijnende vennootschap en Tele2 Finance de verkrijgende vennootschap;
de overblijvende aandeelhouders krijgen aandelen in de moeder van Tele2
Finance, Tele2 Holdings. Op een aantal manieren wordt rekening gehouden met
de positie van de overblijvende minderheidsaandeelhouders.

Om te beginnen krijgen zij inderdaad tracking stock in Tele2 Holdings
(zogenoemde B2 aandelen) waarmee zij gerechtigd blijven tot de resultaten van
de Versatel onderneming. Verder zijn in de structuur van de fusie de verhou-
dingen, in afwijking van het oorspronkelijk voorstel, zo vastgesteld, dat het
totale aandelenbezit van de overblijvende aandeelhouders in de (grotere)
verkrijgende vennootschap niet onder de 5% zou zakken.165 Als dit zou
gebeuren zou Tele2 Europe SA, de moeder van Tele2 Holdings, immers meteen
een uitkoopprocedure kunnen beginnen en alsnog langs deze weg van de
minderheidsaandeelhouders kunnen afkomen.166 Verder krijgen de overblij-
vende minderheidsaandeelhouders de al beschreven putoptie, waarmee zij
binnen 6 maanden hun aandelen kunnen aanbieden. Dit ter compensatie van
het feit dat zij in plaats van liquide beursgenoteerde aandelen, aandelen krijgen
in een niet beursgenoteerde tussenholding. Ook worden ter bescherming van de
minderheidsaandeelhouders in een Relationship Agreement allerlei afspraken
gemaakt over (het toezicht op) de verhouding tussen de Tele2 groep en de
verkrijgende vennootschap, die na de fusie Tele2 Versatel BV zal heten (hierna:
Tele2 Versatel). Onderdeel van deze afspraken is dat Tele2 Versatel twee
onafhankelijke commissarissen zal hebben. Er is uiteraard een accountantsver-
klaring die stelt dat de ruilverhouding redelijk is167 en het fusievoorstel is,
conform de uitspraak van de Ondernemingskamer, door de onafhankelijke

165. Zie voor de precieze beschrijving van de structuur OK 24 maart 2006, JOR 2006/98
(Versatel III ), rov. 2.7.

166. Wel wordt weer, net als in het biedingsbericht, vermeld dat Tele2 andere juridische
mogelijkheden om van de minderheid af te komen open houdt. Het betreft nu de
minderheidsaandeelhouders van de verkrijgende vennootschap, Tele2 Finance, die na de
fusie Tele2 Versatel B.V. zal heten.

167. Conform art. 2:328 lid 1 BW.
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commissarissen goedgekeurd, waarbij men mag aannemen dat zij in het
bijzonder naar de belangen van de minderheid hebben gekeken.

De fuserende partijen melden wel dat vanwege financiële en fiscale redenen
grote haast is geboden, waardoor de al bestaande activiteiten van Tele2
Holdings en de Versatel activiteiten niet voorafgaand aan de fusie kunnen
worden gewaardeerd. Hiertegen hebben Centaurus c.s. grote bezwaren. Zij
hebben niet zozeer bezwaren tegen de driehoeksfusie als zodanig, maar wel
tegen het feit dat de ondernemingen niet voorafgaand aan de fusie op objectieve
wijze zullen worden gewaardeerd. Met name nu de integratie van beide
ondernemingen al wel in volle gang is vrezen zij hiervan de dupe te worden.
Centaurus c.s. besluiten ook deze bezwaren voor te leggen aan de Onderne-
mingskamer, met onder meer het verzoek onmiddellijke voorzieningen te
treffen die erop neerkomen dat op de geplande aandeelhoudersvergadering
niet over het fusievoorstel mag worden gestemd en dat alle relevante informatie
over transacties tussen Tele2 en Versatel openbaar wordt gemaakt. Dit laatste
omdat men het vermoeden heeft dat de Versatel onderneming door middel van
deze transacties wordt uitgehold.

De Ondernemingskamer honoreert een deel van de verzoeken en verbiedt
Versatel over te gaan tot de voorgestelde fusie. De Ondernemingskamer neemt
bij haar beschikking als uitgangspunt haar eerdere beschikking van 27 septem-
ber 2005, waarin zij stelde dat de voorgenomen driehoeksfusie in principe
geoorloofd was en niet zou (kunnen) leiden tot strijd met art. 2:8 BW. De
Ondernemingskamer oordeelt echter dat de waardering en de beschrijving van
de Versatel onderneming niet langer dan twee maanden behoeven te duren en
dat de belangen van de minderheid, die zonder een voorafgaande objectieve
waardebepaling onvoldoende zekerheid hebben, voorgaan.168 De Onderne-
mingskamer concludeert dat Tele2 en Versatel geen enkele dringende reden
hebben aangevoerd om zonder waardering vooraf tot de voorgestelde fusie over
te gaan en verbiedt Versatel mee te werken aan de fusie.

4. De afloop van de Versatel kwestie: Tele2 ziet af van uitstoting via een fusie
In reactie op het verbod van de Ondernemingskamer om de voorgestelde drie-
hoeksfusie uit te voeren geven Tele2 en Versatel de route van de driehoeksfusie
geheel op en grijpen zij naar een nieuwe oplossing. Zij maken in augustus 2006
bekend dat zij de Belgische en Nederlandse activiteiten gaan samenvoegen door
middel van een reverse merger; Versatel zal een bod uitbrengen op de Belgische
en Nederlandse activiteiten van Tele2. Op deze wijze worden de activiteiten
gebundeld, maar zal Versatel als entiteit niet verdwijnen. Sterker nog, Versatel zal
beursgenoteerd blijven. De minderheidsaandeelhouders kunnen dus blijven zitten
waar ze zitten, zij behouden hun aandelen. Wel zal Versatel ter financiering van de

168. OK 24 maart 2006, JOR 2006/98 (Versatel III ), rov. 3.15.
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overname aandelen uitgeven. Alle aandeelhouders zullen hieraan kunnen deel-
nemen. Tele2 zal haar voorkeursrechten uitoefenen en zal zonodig, als de
minderheid dat niet doet, op de gehele emissie inschrijven. Hierdoor is ge-
waarborgd dat de financiering van het bod rond komt. De waardering zal door
een onafhankelijke deskundige worden gedaan en er zal specifiek aandacht
worden besteed aan de transacties die sinds het eerste bod tussen Versatel en
Tele2 hebben plaatsgevonden. Teneinde aan de wensen van de minderheid
tegemoet te komen zal een tweede, door de minderheid voorgestelde, deskundige
worden gevraagd een fairness opinion af te geven over de door de eerste
deskundige bepaalde waarde. Na afwikkeling van de transactie zullen de door de
Ondernemingskamer benoemde onafhankelijke commissarissen aftreden en zullen
er twee nieuwe, onafhankelijke commissarissen worden benoemd. Kortom, waar-
schijnlijk mede dankzij de onafhankelijke commissarissen wordt veel aandacht
besteed aan de belangen van de minderheid. Aan de wensen van de minderheid
wordt voor een belangrijk deel tegemoet gekomen.Hetmeest in het oog springende
punt is uiteraard het feit dat de minderheidsaandeelhouders niet zullen worden
uitgestoten en aandeelhouder zullen blijven in een beursgenoteerde vennootschap.

Desondanks is deze oplossing niet naar de zin van Centaurus c.s. en zij
vragen de Ondernemingskamer (alsnog) om behandeling van het oorspronke-
lijke enquêteverzoek, dat zij nog op enige punten aanvullen. Het geduld van de
Ondernemingskamer lijkt een beetje op en zij wijst het enquêteverzoek af.169

De Ondernemingskamer baseert zich daarbij voor een belangrijk deel op de
overwegingen uit haar eerste beschikking. Zij blijft bij haar beslissing dat niet
valt in te zien welk onderdeel van het stappenplan – zonder meer – in strijd zou
(kunnen) komen met de in art. 2:8 BW bedoelde maatstaven van redelijkheid en
billijkheid, zeker gezien het feit dat hierover in het biedingsbericht volledige
transparantie is betracht.170 Zij herhaalt nogmaals dat de wens van Tele2 om
niet bij voortduring belast te blijven met de aanwezigheid van de minderheid op
zichzelf legitiem is. De nu voorgestelde reverse merger is een geëigend middel
om dit doel te bereiken en valt onder de in het biedingsbericht aangekondigde
‘andere juridische instrumenten’. De Ondernemingskamer maakt korte metten
met de aangevoerde bezwaren tegen de reverse merger. Zij lijkt enigszins
verbaasd dat Centaurus c.s. vast willen houden aan een driehoeksfusie, nu het
reverse merger scenario beter aansluit bij de oorspronkelijke wensen van de
minderheid dan dat van de driehoeksfusie.171 Ook alle andere door Centaurus c.s.
aangevoerde argumenten worden van tafel geveegd.172

169. OK 8 december 2006, JOR 2007/41 (Versatel IV ).
170. OK 8 december 2006, JOR 2007/41 (Versatel IV ), rov. 3.2 en 3.3.
171. OK 8 december 2006, JOR 2007/41 (Versatel IV ), rov. 3.24.
172. De OK oordeelt, met verwijzing naar haar voorgaande beschikkingen, dat de minderheid,

ook tijdens de gehouden ava’s, niet ondeugdelijk is geïnformeerd. OK 8 december 2006, !
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En nog is de koek niet op. Na deze beschikking bevinden Centaurus c.s. zich in
een lastig parket. Zij kunnen immers nu geen kant op met hun minderheids-
aandelen, die zij destijds hadden gekocht met de hoop op een hoger bod. Tele2
Finance heeft inmiddels circa 80,3% van de aandelen Versatel, Centaurus circa
13,5% en de overige minderheidsaandeelhouders circa 6,2%. Heel aantrekkelijk
is het niet om een illiquide pakket aandelen te bezitten, dat zonder verdere
investeringen (deelname aan de emissie), door de reverse merger verder zal
verwateren. Versatel gaat door met haar plannen en schrijft voor 12 februari
2007 een bava uit waar de benodigde besluiten met betrekking tot de reverse
merger op de agenda staan (goedkeuring van de acquisitie en de emissie). De
eerder genoemde putoptie voor de minderheidsaandeelhouders, zoals aange-
kondigd in het biedingsbericht, komt in deze de reverse merger transactie niet
terug. Zoals annotator Storm opmerkt, lijkt het erop dat Centaurus c.s. hierin
nog een laatste strohalm zien om zich uit hun benarde positie te bevrijden.173

Zij wenden zich wederom tot de Ondernemingskamer met een enquêteverzoek
en het verzoek om een onmiddellijke voorziening. Zij maken geen bezwaar
meer tegen de reverse merger en de daaraan ten grondslag liggende waarde-
ringen, maar slechts nog tegen het feit dat de transactie niet voorziet in een
passende en deugdelijke exit-mogelijkheid voor de minderheid. Dat achten zij
in strijd met de uit art. 2:8 BW voortvloeiende bijzondere zorgplicht van
Versatel en Tele2 Finance tegenover de minderheid en in strijd met de
verwachtingen die Versatel en Tele2 Finance hebben gewekt. Als onmiddellijke
voorziening vragen zij de Ondernemingskamer dan ook de reverse merger
te verbieden, tenzij een acceptabele exit wordt geboden in de vorm van een
putoptie.174 Het verzoek wordt afgewezen.175 De Ondernemingskamer is van
oordeel dat de in de reverse merger scenario begrepen handhaving van de
beursnotering van Versatel in beginsel een adequate exit biedt. Er is ook geen
bijzondere zorgplicht die meebrengt dat Tele2 naast handhaving van de beurs-
notering de minderheid nog een andere exit moet bieden. Ook niet, gelet op
de illiquiditeit van het aandeel Versatel, op grond van de redelijkheid en

JOR 2007/41 (Versatel IV ), rov. 3.12-3.17. Er was ook niets mis met het integratieproces,
mede omdat hierop mede met het oog op de belangen van de minderheid toezicht werd
gehouden door de door de OK benoemde onafhankelijke commissarissen. OK 8 december
2006, JOR 2007/41 (Versatel IV ), rov. 3.19.

173. Storm (2007), p. 116.
174. Deze exit mogelijkheid houdt in dat Tele2 zekerheid geeft dat de minderheid desgewenst

haar aandelen gedurende zes maanden na de transactie, tegen een prijs van 10 a 25% boven
de (gecorrigeerde) biedprijs uit 2005 (subsidiair: tegen de (gecorrigeerde) biedprijs), aan
Tele2 kan verkopen.

175. OK 12 februari 2007, JOR 2007/69 (Versatel V ).
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billijkheid.176 Van gewekte verwachtingen dat de putoptie te allen tijde zou
worden gegeven, dus ook bij de reverse merger, is ook geen sprake. Het is altijd
duidelijk geweest dat de putoptie alleen gold in een fusiescenario. Centaurus c.s.
hebben zelf gepleit voor ofwel een betere putoptie bij de driehoeksfusie, ofwel
handhaving van de beursnotering. Nu die laatste wens in vervulling is gegaan,
moet men, zo lijkt de Ondernemingskamer te denken, niet alsnog vragen om een
(verbeterde) putoptie.177

Uiteindelijk wordt de reverse merger conform het plan uitgevoerd. Na de
hiervoor beschreven uitspraken van de Hoge Raad in september 2007 hebben
Centaurus c.s. hun verzet kennelijk opgegeven en hun verzoekschrift en de nog
lopende cassatieberoepen ingetrokken.178 Hiermee is aan de Versatel-saga
uiteindelijk een einde gekomen. Terugkijkend op ruim anderhalf jaar proce-
deren, vijf beschikkingen van de Ondernemingskamer en drie van de Hoge
Raad, moet allereerst worden aangesloten bij de opmerking van annotator
Storm, die stelt dat hieruit blijkt hoe zinloos procederen kan zijn.179 Geen van
betrokkenen kan volledig tevreden zijn. Centaurus c.s. hebben destijds, naar
verluidt, met het oog op het bod speciaal aandelen (bij)gekocht in de hoop een
hoger bod te kunnen uitlokken, of in elk geval tegen een hogere prijs te kunnen
uitstappen. Zij zitten nu opgescheept met een illiquide minderheid in een
dochter van Tele2 AB, waar voorlopig geen verandering in kan komen.180

Tele2 is het niet gelukt alle aandelen in Versatel te krijgen en zit nu opgescheept
met een externe minderheid bij een (80%) dochtervennootschap, met alle
nadelen van dien. Al met al is deze kwestie een treffend voorbeeld hoe moeilijk
het in Nederland is om na een openbaar bod de overgebleven minderheid uit te
stoten.181

176. OK 12 februari 2007, JOR 2007/69 (Versatel V ), rov. 3.3. De OK bevestigt nogmaals dat er
voor Tele2 of Versatel geen verplichting bestaat om een liquide markt in stand te houden.
Hierbij merkt zij ook fijntjes op dat Centaurus c.s. als professionele beleggers, toen zij
besloten om niet op het bod in te gaan, heel goed wisten (of hadden moeten weten) dat zij
het risico liepen met een illiquide pakket aandelen achter te blijven (rov. 3.5-3.6).

177. OK 12 februari 2007, JOR 2007/69 (Versatel V ), rov. 3.9-3.11.
178. Zie Storm (2008), p. 204.
179. Hij trok deze conclusie na anderhalf jaar procederen en vijf beschikkingen van de OK. Zie

Storm (2007), p. 116. De juridische strijd is echter doorgegaan bij de Hoge Raad.
180. (Toen nog) art. 6e Wte verbood Tele2 Finance gedurende drie jaar na verkrijgbaarstelling

van het biedingsbericht aandelen Versatel direct of indirect te verwerven tegen gunstigere
voorwaarden dan die van het bod. Sinds de invoering van de Wft bepaalt art. 5:79 Wft dat
die termijn nog slechts een jaar is. Zie ook Storm (2007), p. 160.

181. Hierbij moet worden gewezen op het feit dat recentelijk het enquêteverzoek van een aantal
overgebleven minderheidsaandeelhouders na het bod van Canon op Océ door de OK is
afgewezen, zie OK 3 maart 2010, JOR 2010/153 (Océ).
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C. Cash-out fusie

Naast de in A en B genoemde gewone fusie en driehoeksfusie, is er nog een
mogelijkheid om via een juridische fusie van de overblijvende minderheids-
aandeelhouders af te komen. Deze methode komt nog het dichtst bij een soort
cash-out merger, zoals die in de VS bestaat en leidt tot echte uitstoting van de
minderheidsaandeelhouders tegen betaling in contanten. Waar het bij de ge-
wone juridische fusie en de driehoeksfusie in feite gaat om het verplaatsten van
aandeelhouders, worden bij deze methode de aandeelhouders echt uitgestoten.
De methode vloeit voort uit de vierde uitzondering op de hoofdregel bij
juridische fusies, dat de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap
aandeelhouder worden van de verkrijgende vennootschap. De uitzondering is
bedoeld voor het geval krachtens de ruilverhouding van de aandelen voor de
aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap zelfs niet het recht op een
enkel aandeel bestaat. In dat geval krijgen de aandeelhouders van de verdwij-
nende vennootschap recht op een vergoeding in geld of schuldvorderingen,
maar worden zij geen aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap.182 Dit
betekent dus dat de aandeelhouders door een fusie verdwijnen tegen betaling in
contanten, een soort cash-out merger dus. Er zijn echter beperkingen.
Art. 2:325 lid 2 BW bepaalt dat indien krachtens de ruilverhouding van de
aandelen recht bestaat op geld of schuldvorderingen, het gezamenlijke bedrag
daarvan niet meer dan 10% van het nominale bedrag van de krachtens de fusie
aan de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap toegekende aande-
len. Met andere woorden, er mag niet meer dan 10% van het nominale bedrag
in contanten aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Dit geeft aan dat
uitkeringen in contanten een uitzondering zijn op de hoofdregel, dat de
aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap andere aandelen voor hun
verdwenen aandelen in de plaats krijgen. Uitkeringen in contanten zijn in
principe bedoeld voor afrondingsverschillen, voor gevallen waarin als gevolg
van de ruilverhouding men niet volledig in aandelen schadeloos kan worden
gesteld. Dit kan zich dus ook voordoen als krachtens de ruilverhouding voor
aandeelhouders in de verdwijnende vennootschap zelfs geen recht op één enkel
aandeel ontstaat. In dat geval krijgt de aandeelhouder in de verdwijnende
vennootschap alleen een uitkering in contanten en verdwijnt hij als aandeel-
houder; hij wordt geen aandeelhouder in de verkrijgende vennootschap. Dit
resultaat is precies het resultaat dat een bieder beoogt, als hij na afloop van een
bod wordt geconfronteerd met een overblijvende minderheid. Deze uitzonde-
ring geeft in principe een manier om na een openbaar bod van minderheids-
aandeelhouders af te komen en 100% van het geplaatst kapitaal te verwerven.

Of deze constructie in de praktijk daadwerkelijk een mogelijkheid is om
aandeelhouders slechts contanten toe te kennen en dus uit te stoten, hangt af van

182. Art. 2:311 lid 2 BW.
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de ruilverhouding. Deze mogelijkheid zal zich op zichzelf niet vaak voordoen,
aangezien de nominale waarde van aandelen meestal betrekkelijk laag is. De
ruilverhouding kan worden gemanipuleerd door de nominale waarde van de
aandelen in de verkrijgende vennootschap heel hoog te maken ten opzichte van
de nominale waarde van de aandelen in de verdwijnende vennootschap. Als de
nominale waarde van de aandelen in de verkrijgende vennootschap maar hoog
genoeg is, kan de ruilverhouding zo uitpakken dat de aandeelhouders met kleine
pakketten aandelen in de verdwijnende vennootschap zelfs geen recht krijgen op
één enkel aandeel, en dus genoegen moet nemen met een uitkering in contanten
(of een schuldvordering).

Kortom, dit artikel biedt mogelijkheden voor bieders die de minderheid willen
uitstoten. De besluitvorming is bovendien niet ingewikkeld. Op grond van
art. 2:331 BW is een bestuursbesluit van de verkrijgende vennootschap
voldoende. Voor de fusie is wel een (meerderheids)besluit van de ava van de
verdwijnende vennootschap (de doelvennootschap) nodig. Dat is doorgaans het
probleem niet, omdat de bieder via zijn openbaar bod vrijwel altijd meer dan
50% van de aandelen zal bezitten en deze besluitvorming kan bewerkstelligen.
Desondanks is het nog maar de vraag of de hier beschreven route in de praktijk
daadwerkelijk een oplossing kan bieden om de overgebleven minderheid uit te
stoten. De mogelijkheid is in ieder geval beperkt, door de bepaling dat er maar
voor maximaal 10% van het nominale bedrag van de krachtens de fusie aan de
aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap toegekende aandelen mag
worden uitgestoten. Maar, belangrijker nog, een recente beschikking van de
Ondernemingskamer brengt belangrijke beperkingen aan in de mogelijkheid
om een dergelijke constructie te gebruiken. De constructie is in 2005 toegepast
bij de afschaffing van de duale topstructuur van het Shell-concern. Dit heeft tot
twee beschikkingen van de Ondernemingskamer geleid. Met name de tweede
beschikking geeft bieders weinig hoop.

1. Shell/Trafalger I
Tot 2005 bestond het Shell-concern uit twee top holdings, Shell Trading &
Transport plc., genoteerd aan de London Stock Exchange, en NV Koninklijke
Nederlandsche Petroleum Maatschappij (hierna: de Koninklijke), genoteerd aan
Euronext Amsterdam.183 Teneinde aan deze duale structuur een einde te maken
werd een nieuwe vennootschap opgericht, Royal Dutch Shell plc. Deze entiteit
werd voortaan de topholding, met noteringen aan Euronext Amsterdam en de
Londen Stock Exchange. De reorganisatie werd uitgevoerd via een bod dat
Royal Dutch Shell uitbracht op de aandelen in de Koninklijke. Het bod was
succesvol, en Royal Dutch Shell verwierf ongeveer 98,5% van het aandelen-
kapitaal in de Koninklijke. In plaats van – zoals te verwachten bij een dergelijk

183. Zie hierover Ch. Honée (2005b), p. 518.
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percentage – te kiezen voor een uitkoopprocedure ex art. 2:92a BW, heeft Royal
Dutch Shell vervolgens de overblijvende minderheidsaandeelhouders uitgesto-
ten door middel van een juridische fusie. In het biedingsbericht was in dit
verband ook de mogelijkheid vermeld dat ook andere methodes dan de
uitkoopprocedure gehanteerd zouden kunnen worden.184 Er werd een fusie
voorgesteld tussen de Koninklijke en een dochter van de Koninklijke, Shell
Petroleum NV, waarbij de Koninklijke de verdwijnende vennootschap was en
Shell Petroleum de verkrijgende vennootschap. Voorafgaand aan deze fusie,
zijn de statuten van Shell Petroleum zodanig gewijzigd, dat het geplaatst
kapitaal nog slechts bestond uit een beperkt aantal aandelen, met een zeer
hoge nominale waarde.185 Maar zelfs los daarvan was de ruilverhouding bij de
fusie tussen de Koninklijke en Shell Petroleum zodanig dat geen van de
overblijvende minderheidsaandeelhouders recht kreeg op een aandeel in Shell
Petroleum. Zij werden daarmee uitsluitend gerechtigd tot een betaling in
contanten.186 Op deze wijze werd precies hetzelfde bereikt als bij de uitkoop-
regeling, te weten uitstoting van de minderheidsaandeelhouders tegen betaling
in contanten.

Nog voor de geplande bava waarop over de fusie tussen de Koninklijke en Shell
Petroleum zou worden besloten, wendt een aantal minderheidsaandeelhouders
zich tot de Ondernemingskamer met een enquêteverzoek. Men heeft bezwaren
tegen de voorgestelde fusie en acht deze onder andere in strijd met art. 1 van het
Eerste Protocol bij het EVRM, met het doel en strekking van de fusiebepalingen
in titel 7 van Boek 2 BW en met de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in
art. 2:8 BW. Als onmiddellijke voorziening wordt verzocht de stemming over de
fusie te verbieden en de inschakeling van een onafhankelijke deskundige om de
redelijkheid van de fusievergoeding te beoordelen. Het geschil leidt niet direct tot
een uitspraak, omdat partijen het ter zitting eens worden over een minnelijke
regeling waarbij de aanhangig gemaakte procedure wordt voortgezet als ware het
een uitkoopprocedure als bedoeld in art. 2:92a BW.187 DeOndernemingskamer zal
in lijn hiermee een redelijke prijs vaststellen. Als deze prijs hoger is dan de door
Shell voorgestelde fusievergoeding dan zal het verschil, inclusief wettelijke rente,
aan alle minderheidsaandeelhouders worden betaald. Verder is onderdeel van de
schikking dat partijen de Ondernemingskamer verzoeken om tevens te oordelen
over de door de minderheidsaandeelhouders opgeworpen (rechts)vragen. De
Ondernemingskamer verklaart zich bereid hieraan mee te werken. De bava is
vervolgens gewoon doorgegaan en de fusie is tot stand gekomen.

184. Ch. Honée (2005b), p. 518.
185. Zie voor een beschrijving van de precieze statutenwijziging Ch. Honée (2005b), p. 519.
186. Of, voor minderheidsaandeelhouders die in het Verenigd Koninkrijk waren gevestigd, een

betaling in de vorm van converteerbare schuldvorderingen. Zie Ch. Honée (2005b), p. 518.
187. Zie OK 13 december 2005, JOR 2006/64 (Trafalger/Shell I ).
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2. Shell/Trafalger II
In overeenstemming met de bereikte schikking doet de Ondernemingskamer in
december 2007 uitspraak. Zij stelt de prijs vast en beantwoordt de opgeworpen
rechtsvragen.188 De Ondernemingskamer oordeelt dat de door Shell geboden
prijs juist was, en laat de geboden fusievergoeding dus in stand. De beantwoor-
ding van de rechtsvragen zijn interessanter. De Ondernemingskamer onderkent
dat de regeling van de juridische fusie, beheerst door de 3e EG Richtlijn en de
bepalingen van Titel 7 van Boek 2 BW, de ruimte biedt om, in afwijking van de
hoofdregel dat de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap aandeel-
houder worden in de verkrijgende vennootschap, de verdwijnende aandeel-
houders een betaling in geld te doen.189 Dat wil niet zeggen dat een dergelijke
constructie altijd door de beugel kan, aldus de Ondernemingskamer.

De Ondernemingskamer overweegt dat in dit geval de constructie (de
statutenwijziging gevolgd door een fusie) er in ieder geval mede op was gericht
om de overblijvende minderheidsaandeelhouders uit te stoten. De Onderne-
mingskamer oordeelt dat de juridische fusie in beginsel niet (mede) kan dienen
als methode voor het, anders dan als bijkomstigheid, uitstoten van minder-
heidsaandeelhouders door toekenning van – uitsluitend – een betaling in
contanten in plaats van toekenning van aandelen in de verkrijgende vennoot-
schap. In dit geval werd oneigenlijk gebruik gemaakt van de juridische fusie
doordat alle minderheidsaandeelhouders werden uitgestoten tegen betaling van
een bedrag in contanten, terwijl de regeling van de juridische fusie daarin niet
voorziet. De betaling in contanten ziet uitdrukkelijk op een bijbetaling, in
kennelijke en onvermijdelijke gevallen zoals genoemd in de wet (afrondings-
verschillen of situaties dat een aandeelhouder zo weinig aandelen bezit, dat hij
zelfs niet in aanmerking komt voor een heel aandeel in de verkrijgende
vennootschap).190 Dit was hier niet aan de orde. De Ondernemingskamer

188. OK 20 december 2007, JOR 2008/36 (Trafalger/Shell II ), m.nt. Van der Korst. Van der
Korst is in zijn noot zeer kritisch over de constructie, waarbij er net wordt gedaan alsof het
een uitkoopprocedure is en voert allerlei bezwaren aan. Hierop ga ik niet verder in. Zie over
deze uitspraak ook Berendsen & Van Thiel (2008), p. 92-98.

189. Op grond van art. 2:311 lid 2 jo. 2:325 lid 2 BW.
190. Dit werd in de literatuur al vrij algemeen onderkend. Mede gezien wetsgeschiedenis, waarin

staat dat dit voor afrondingsgeschillen is bedoeld. Het gebruiken van deze constructie, met
kennelijk als enig doel om van een fusie een cash out merger te maken en van de
minderheidsaandeelhouders af te komen, zal al gauw in strijd komen met de redelijkheid
en billijkheid. Zie o.a. Leijten (2004), p. 332, Ch. Honée (2005b), p. 520-521, Dortmond
(1989), p. 76-77, Asser/Maeijer (2000), p. 882, Norbruis (2003), p. 575 (ziet dit als een
mogelijkheid om via een soort cash out juridische fusie de minderheid uit te sluiten, maar
onderkent wel dat wordt betoogd dat dit in strijd kan zijn met art. 2:8 BW). Van Solinge
(2003), p. 25-26 pleit voor invoering van een cash out merger zoals in de VS. Zie ook
Timmerman (2003b), p. 81-82. Op p. 91 pleit hij voor een appraisal right, zeker in het licht
van juridische fusies als uitstoting. Zie ook Alexander (2007).
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komt tot de conclusie dat in deze omstandigheden de fusie in strijd is met (art. 3
van de) 3e EG-Richtlijn en met (doel en strekking van) de fusiebepalingen zoals
neergelegd in Titel 7 van Boek 2 BW. In het bijzonder het gegeven dat de
minderheidsaandeelhouders worden gedwongen hun aandelen in de verdwij-
nende vennootschap af te staan zonder dat de daartegenover staande prijs door
de rechter wordt vastgesteld, vormt een zodanige inbreuk op de bescherming
van de belangen van minderheidsaandeelhouders dat de Ondernemingskamer
oordeelt dat het op deze wijze gebruik maken van de juridische fusie in strijd is
met de redelijkheid en billijkheid zoals bedoeld in art. 2:8 BW. Er is sprake van
een ‘pseudo-uitkoop’, een uitkoopprocedure, maar dan zonder dat de rechter de
prijs vaststelt. De prijs wordt vastgesteld door de controlerende aandeelhouder.
De door Shell aangevoerde zakelijke voordelen van de juridische fusie boven
de uitkoopregeling doen daar niet aan af. Kortom, de juridische fusie is niet
zonder meer een alternatief voor de uitkoopregeling.

D. Conclusie: de juridische fusie als uitstotingsmethode

Na gestanddoening van een openbaar bod zijn in principe alle door de wet en
statuten toegestane instrumenten te gebruiken om de volledige zeggenschap
over (en eigendom van de aandelen van) de doelvennootschap te verkrijgen en
deze ‘van de beurs te halen’. Hiervoor kan dus ook de juridische fusie worden
gebruikt. Dit geldt zowel voor het geval de bieder 95% van de aandelen bezit,
als wanneer hij wel een (ruime) meerderheid, maar minder dan 95% verwerft.

1. Bij bezit van meer dan 95%
Indien de meerderheidsaandeelhouder meer dan 95% van de aandelen bezit,
dan heeft hij in Nederland verschillende opties. Hij kan uiteraard de route
van de uitkoop- of uitstotingsprocedure (mits binnen drie maanden) volgen.
Maar hij kan de minderheid ook uitstoten door middel van een juridische
(driehoeks)fusie, mits deze niet in strijd is met redelijkheid en billijkheid (zie
hierna onder 2). De Versatel beschikkingen hebben deze keuzemogelijkheid
bevestigd. Een veel naar voren gebracht argument was dat, als de uitkoop-
procedure ter beschikking staat, de juridische fusie niet mag worden ge-
bruikt. De vraag was, met andere woorden, of een bieder die 95% van de
aandelen verwerft vrijelijk kan kiezen tussen de uitkoopregeling van
art. 2:92a BW (of tegenwoordig de uitstotingsregeling van art. 2:359c
BW) en een juridische fusie.191 Dit is van belang omdat de juridische fusie
een aantal voordelen biedt boven de uitkoopprocedure.192 Zo is zij simpeler,

191. Zie Leijten (1999a), p. 204.
192. Zie Leijten (1999a), p. 204-209.
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sneller en kostenefficiënter.193 Het is goed zich te realiseren dat het hier niet
gaat over een cash out fusie. Het betreft geen uitstoting tegen betaling in
contanten. De overblijvende minderheidsaandeelhouders krijgen in principe
aandelen in ruil voor hun aandelen in de verdwijnende vennootschap. In die
zin is het geen volwaardig alternatief voor uitkoop of uitstoting. De moge-
lijkheid voor uitstoting in contanten is theoretisch wel mogelijk, maar is in de
praktijk zeer beperkt (zie hierna onder 3).

2. Bij bezit van minder dan 95%
Wanneer de bieder minder dan 95% van de aandelen heeft verworven, kan hij
eveneens van een juridische fusie gebruikmaken. Voorop staat dat er ook in die
situaties geen rechtstreekse mogelijkheid is tot uitstoting tegen betaling in
contanten. Indien de fusie kan worden vormgegeven als een fusie tussen de
doelvennootschap en de beursgenoteerde overnemer, dan kan de overblijvende
minderheid op de beurs tussen de aandeelhouders van de overblijvende
vennootschap verdwijnen. Als dat niet kan, hetgeen vaak het geval zal zijn,
behoort een driehoeksfusie tot de mogelijkheden. Als de overnemer behoort tot
een beursgenoteerd concern (al dan niet buitenlands194) dan kan de overblij-
vende minderheid ook langs deze weg uit de concernverhoudingen worden
gelicht. Als aan de kant van de overnemer geen sprake is van een beursnotering,
bestaat het ‘Versatel’ alternatief. Door een driehoeksfusie kan het belang van de
overgebleven minderheid worden verwaterd tot onder de 5%, waarna de
uitkoopprocedure kan worden gevolgd. Maar ook aan deze route zijn beper-
kingen verbonden. Nog los van de vraag of de fusie uiteindelijk leidt tot een
uitkoopprocedure, uit de jurisprudentie volgt dat het niet eenvoudig is om de
minderheid via een driehoeksfusie uit te stoten. Dit wordt goed geïllustreerd
door de perikelen rondom de overname van Versatel, waar het uiteindelijk, na
een aantal moeizame pogingen, niet is gelukt.

Uit de eerste Versatel-beschikking van de Hoge Raad blijkt dat de fusiecon-
structie ter uitstoting niet ten principale in strijd is met de fusieregels uit Titel 7
van Boek 2 BW of neerkomt op een omzeiling van de uitkoopregeling van

193. Zie de eerste OK beschikking inzake Shell. Leijten komt tot de conclusie dat een geval
waarin het bewandelen van de fusieweg na een openbaar bod wegens strijd met de goede
trouw niet mogelijk is, omdat ook de uitkooproute openstaat, niet goed denkbaar is. Hij stelt
dat er altijd andere redenen zijn voor een fusie. Daarnaast biedt ook de fusie specifieke
waarborgen voor minderheidsaandeelhouders en is in de Memorie van Toelichting expliciet
besproken dat de minderheidsaandeelhouders niet het recht hebben om uitgekocht te
worden; het gaat om een recht van de meerderheidsaandeelhouder om uit te kopen. Zie
Leijten (1999a), p. 208. Zie ook Leijten (2007c).

194. Bij Versatel was dit nog niet mogelijk. Inmiddels is een grensoverschrijdende juridische
fusie mogelijk. Dan had in dit geval aandelen Tele2 AB geboden kunnen worden. Zie ook
Doorman (2008a).

HOOFDSTUK 6

270



art. 2:92a BW. Wel oordeelt de Hoge Raad dat een besluit tot fusie dat enkel en
alleen tot strekking heeft de minderheidsaandeelhouders uit te stoten in strijd
kan zijn met art. 2:8 BW. Of het zich bedienen van een zodanige constructie
jegens de minderheidsaandeelhouders in strijd is met art. 2:8 BW hangt af van de
omstandigheden van het geval waarbij dient te worden meegewogen of de
minderheidsaandeelhouders daardoor onevenredig worden benadeeld.195 Een
uitstotende meerderheidsaandeelhouder moet in Nederlandse verhoudingen dus
expliciet rekening houden met de belangen van minderheidsaandeelhouders. De
Hoge Raad heeft een jegens minderheidsaandeelhouders in acht te nemen
zorgvuldigheidsplicht geformuleerd, die ook geldt in uitstotingssituaties.196 De
precieze invulling van de zorgvuldigheidsplicht is sterk afhankelijk van de
omstandigheden van het geval. De Versatel-beschikking van de Hoge Raad heeft
een aantal dingen wat duidelijker gemaakt, maar er blijven nog vele vragen open.
Bovendien werd de door Tele2 beoogde constructie om de minderheidsaandeel-
houders uit te stoten in abstracto aan de Hoge Raad voorgelegd. Alleen het
voornemen is getoetst, niet de constructie zelf.197 De vraag of een bepaalde
uitstotingsconstructie toelaatbaar is zal door rechters van geval tot geval moeten
worden bekeken.

De door de uitstotende partij in acht te nemen zorgvuldigheidsplicht is door de
rechtbank bij de KBB/Vendex fusie al enigszins ingevuld. Het eigen belang
van de meerderheidsaandeelhouder mag niet altijd voorrang worden gegeven
en de minderheidsaandeelhouders moeten goed worden geïnformeerd. Ook uit
de Versatel beschikkingen blijkt dat aan een goede informatievoorziening
veel waarde wordt gehecht.198 Zo is van belang dat de intenties van de bieder
transparant zijn en vantevoren in het biedingsbericht zijn gecommuniceerd.
Aandeelhouders die hun aandelen niet aanbieden weten dan expliciet dat

195. HR 14 september 2007, NJ 2007, 610 m.nt. Maeijer (onder NJ 2007, 612), JOR 2007/237
m.nt. Assink (HR Versatel I ).

196. Zie HR 1 maart 2002, NJ 2002, 296 m.nt. Maeijer, JOR 2002/79 m.nt. Van den Ingh
(Zwagerman Beheer), rov. 3.4.

197. Zoals Schild terecht opmerkt, is het ‘van belang te realiseren dat de (primaire) vraag
waarover de Hoge Raad diende te oordelen – de toelaatbaarheid van de door Tele2 beoogde
constructie om de minderheidsaandeelhouders uit te stoten – in abstracto aan de orde werd
gesteld. Alleen het voornemen van Tele2 daartoe is getoetst. Uit deze uitspraak volgt dan
ook niet zonder meer dat het door middel van een fusie doen verminderen van een
minderheidsbelang tot onder de 5% grens, om het vervolgens te kunnen uitkopen,
ontoelaatbaar is. Het zal afhangen van de omstandigheden van het geval of ook in het
concrete geval een dergelijke constructie de toets der kritiek zal kunnen doorstaan. Bij een
geschil daarover is het aan de rechter de belangen van alle aandeelhouders af te wegen.’ Zie
Schild (2007), p. 281.

198. Zie ook Storm (2007), p. 167.
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deze mogelijkheid er in zit.199 De gerechtvaardigde verwachtingen van
minderheidsaandeelhouders spelen dus een rol.200 Daarnaast is ook de waarde-
ring en de ruilverhouding belangrijk.201 De waardebepaling dient vooraf door
deskundigen te geschieden. Bovendien moet de overblijvende minderheid
meedelen in de te behalen synergievoordelen.202 Een relevante factor lijkt
mij of de minderheidsaandeelhouders genoegen moeten nemen met aandelen in
een niet beursgenoteerde entiteit. Wanneer de aandeelhouders aandelen krijgen
in een liquide markt, dan zal een en ander minder snel in strijd zijn met de
redelijkheid en billijkheid dan wanneer dit niet het geval is.203 Wanneer geen
sprake is van beursgenoteerde aandelen, is het de vraag of een redelijke
ruilverhouding alleen wel voldoende is. Moet er dan ook nog een exit-
mogelijkheid worden geboden, zoals de putoptie die in Versatel werd gebruikt?
De overnemer zal in de praktijk een dergelijke exit-mogelijkheid wel willen
bieden. Hoe meer minderheidsaandeelhouders hier gebruik van maken, hoe
minder aandeelhouders er overblijven.

Een heikel punt is altijd geweest of een fusie met uitsluitend het doel de
minderheid uit te stoten is toegestaan. Er is betoogd dat het bewandelen van de
weg van een fusie met slechts het oogmerk om een of meer aandeelhouders uit
te stoten in strijd kan zijn met de redelijkheid en billijkheid. Wanneer de
uitstoting een bijkomstigheid is bij een fusie die met een ander oogmerk
geschiedt, dan moeten de minderheidsaandeelhouders deze uitstoting op de
koop toenemen.204 Aangezien bijna altijd wel andere redenen zijn aan te voeren
voor een fusie, was deze beperking niet knellend.205 Een belangrijk aspect van
de Versatel-beschikking is dat de Hoge Raad erkent dat de wens om van de
minderheid af te komen een legitiem belang is voor een fusieconstructie waarbij
dat wordt bewerkstelligd. Desondanks lijken aanvullende argumenten toch wel
relevant te blijven. Dit om ervoor te zorgen dat de gekozen constructie niet in
strijd is met art. 2:8 BW. Of enkel de legitieme wens tot uitstoting de
redelijkheid van de fusie bij Versatel volledig had kunnen dragen is niet
helemaal duidelijk. Voor Tele2 was, naast uitstoting, uitvoering van de drie-
hoeksfusie noodzakelijk om diverse fiscale redenen. Tevens beoogde Tele2

199. Zie ook de JOR-noot Van Solinge onder Rb Amsterdam 11 juni 1999, JOR 1999/174 m.nt.
Van Solinge (KBB/Vendex).

200. Zie ook Schild (2007), p. 277.
201. Zie ook Schild (2007), p. 277.
202. Zie ook Storm (2007) onder 3. Doorman stelt in zijn noot dat tracking stock zijns inziens

niet zal werken. Zie Doorman (2008a).
203. Zie Hermans (2006). Leijten is het hier niet mee eens, zie Leijten (2007c), p. 267.
204. Zie Dortmond (1989), p. 136-137, Asser-Maejier nr. 576. Leijten lijkt hetzelfde te zeggen,

maar is niet geheel duidelijk of het altijd voor juridische fusies geldt, of alleen als alternatief
voor uitkoop. Zie Leijten (1999a), p. 208.

205. Zie Leijten (1999a), p. 208 en Ch. Honée (2005), p. 520.
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door middel van de voorgenomen fusie fiscale optimalisatie van het concern, de
rationalisatie van kosten die verband houden met de huidige structuur en het
behalen van synergievoordelen. De vraag is of de fusie in strijd zou zijn met
art. 2:8 BW als deze – bijkomende – redenen er niet waren geweest.206 Het lijkt
erop dat er toch een economische noodzaak moet zijn voor uitstoting en dat de
meerderheidsaandeelhouder deze ook inzichtelijk moet maken.207 In de prak-
tijk lijkt het aanvoeren van aanvullende zakelijke argumenten voor de fusie, die
er inderdaad meestal ook wel zullen zijn, voorlopig dan ook raadzaam. Ik vind
deze discussie enigszins krampachtig. Een fusie met als enig doel uitstoting na
afloop van een openbaar bod moet mijns inziens in principe zijn toegelaten. De
wens om de minderheid uit te stoten na een – geslaagd – openbaar bod is op
zichzelf een legitiem doel. De overnemer mag daartoe alle juridische middelen
gebruiken die hem ter beschikking staan, mits dit niet in strijd komt met de
redelijkheid en billijkheid. Bij de afweging of dit laatste het geval is, dient het
doel waarmee de juridische fusie wordt aangegaan mijns inziens geen rol te
spelen. Het gaat om de wijze waarop de fusie is ingericht en hoe met de
belangen van de minderheid wordt omgegaan. In de VS heeft men zich in het
begin ook gericht op het doel van de fusie, maar daar is men van afgestapt. Dat
blijkt duidelijk uit de ontwikkeling in de rechterlijke uitspraken. Eerst werden
er met de business purpose test eisen gesteld aan het doel van de uitstoting.
Uiteindelijk heeft men dit losgelaten. Men heeft erkend dat uitstoting op
zichzelf een legitiem doel is. Bovendien kwam men tot de conclusie dat de
rechter zich niet moet bezighouden met wat een legitiem ondernemingsdoel is,
maar zich moet beperken tot een oordeel over de billijkheid van de transactie.
Ook daarin is men in de VS nog terughoudender dan in Nederland. Als de
meerderheidsaandeelhouder zich houdt aan bepaalde procedurele spelregels
(een onafhankelijke commissie van de board die over de fusie onderhandelt en
een goedkeuring van de fusie door een meerderheid van de minderheidsaan-
deelhouders) en er geen sprake is van fraude of misleiding, dan laten rechters de
fusie in principe in stand. Dan wordt er door rechters vanuit gegaan dat de
transactie billijk is. Slechts als de eisende minderheidsaandeelhouders het
tegendeel bewijzen, beoordeelt de rechter zelf of de fusie volledig billijk

206. De Hoge Raad overweegt in Versatel dat de OK terecht heeft geoordeeld dat er geen sprake
is van strijd met art. 2:8 BW ‘omdat met de driehoeksfusie mede kan worden voorkomen
dat – hetgeen onwenselijk wordt geacht – binnen het Tele2-concern op het niveau van en
werkmaatschappij minderheidsaandeelhouders blijven bestaan en dat deze fusie ook om
diverse fiscale redenen noodzakelijk is.’ Zie HR 14 september 2007, NJ 2007, 610 m.nt.
Maeijer (onder NJ 2007, 612), JOR 2007/237 m.nt. Assink (HR Versatel I ), rov. 4.3

207. Zie ook Schild (2007), p. 277. Bij een cash out fusie kunnen zelfs legitieme bijkomende
argumenten niet redden, zie de Shell-uitspraak. Daar komt de OK tot de conclusie dat Shell
in strijd met art. 2:8 heeft gehandeld. De motieven die zijn aangevoerd voor de keuze van
een juridische fusie doen daaraan niet af. OK 20 december 2007, JOR 2008/36, m.nt. Van
der Korst (Trafalger/Shell II ).
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is.208 Daarbij moeten wij ons goed realiseren dat het in de VS kan gaan om de
uitstoting door een meerderheidsaandeelhouder met ‘slechts’ 50,5%
(zie Weinberger) en dat het dan ook nog kan gaan om een cash-out merger,
waarbij de uitgestoten aandeelhouders tegen betaling in contanten kunnen
worden uitgestoten. In Nederland hebben we het daar niet over. Hier blijven
de overgebleven minderheidsaandeelhouders aandeelhouder, alleen in een
andere entiteit. Hoogstens kunnen zij door verwatering onder de 5% komen,
waarna ze kunnen worden uitgekocht. Bij die beoordeling of een fusie in strijd
is met art. 2:8 BW moeten mijns inziens ook in Nederland de procedurele
waarborgen een belangrijke rol spelen, zodat aannemelijk is dat de minderheid
niet onevenredig is benadeeld. Het gaat hier dan om de zaken die hiervoor al
aan de orde zijn gekomen, zoals transparantie, adequate informatie over de
waardering en de ruilverhouding en wat er vantevoren in het biedingsbericht is
gecommuniceerd.209 Daarbij denk ik echter ook aan de rol van onafhankelijke
commissarissen. De gevolgde procedure, dus ook hoe met potentiële tegen-
strijdige belangen wordt omgegaan, is mijns inziens cruciaal voor het oordeel of
een fusie tot uitstoting in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Als
onafhankelijke commissarissen in het proces een prominente rol spelen, dient
ook de Nederlandse rechter terughoudend te zijn.

3. Cash-out fusies
Ten slotte de cash out fusie. De beschreven cash out methode, zoals door Shell
gehanteerd, is in Nederland theoretisch een mogelijkheid om van de minderheid
af te komen tegen betaling in contanten. In de praktijk lijkt deze echter niet goed
te gebruiken. Een belangrijke beperking is het maximum van 10% uit art. 2:325
lid 2 BW. Bij Shell ging het om een klein percentage overgebleven aandeel-
houders, ongeveer 1,5%, maar als dat percentage hoger is, loopt men sneller tegen
de beperking aan. Een nog grotere beperking vormt het feit dat door de Shell-
uitspraak de route van art. 2:325 lid 2 BW voor uitstotingsdoeleinden ongeoor-
loofd lijkt. Ook bij de beoordeling van dergelijke fusies is het uitgangspunt de
hoofdregel uit de Versatel beschikking. Een besluit tot fusie dat enkel en alleen tot
strekking heeft de minderheidsaandeelhouders uit te stoten kan onder omstan-
digheden in strijd zijn met art. 2:8 BW. In de literatuur werd al vrij algemeen
onderkend dat de door gekozen route in strijd zou zijn met de redelijkheid en
billijkheid en dit is door de Ondernemingskamer in haar uitspraak bevestigd. Uit
de uitspraak vloeit voort dat een cash out fusie via de route van art. 2:325 BW,
waarbij de overgebleven aandeelhouders alleen een bedrag in geld krijgen, in feite
per definitie in strijd is met art. 2:8 BWen dus niet snel stand zal houden. Bij een

208. Let wel, het kan hier gaan om een uitstotingsfusie in contanten, met slechts een meerderheid
van 50,5%.

209. Zie ook de noot van Van Solinge onder Rb Amsterdam 11 juni 1999, JOR 1999/174 m.nt.
Van Solinge (KBB/Vendex) en Meijer (2005), p. 166.
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dergelijke cash out fusie kunnen zelfs legitieme bijkomende argumenten een
bieder niet redden. In haar Shell-beschikking komt de Ondernemingskamer tot de
conclusie dat Shell in strijd met art. 2:8 BW heeft gehandeld, ondanks de
bijkomende motieven die zijn aangevoerd voor de keuze van een juridische fusie.

6.4 Analyse

Tussen de wijze waarop overgebleven minderheidsaandeelhouders in Neder-
land en in de VS kunnen worden uitgestoten bestaan grote verschillen. In
algemene zin kan worden gezegd dat mogelijkheden tot uitstoting in de VS vele
malen ruimer zijn dan in Nederland. Met name de ruime wijze waarop in de VS
aandeelhouders kunnen worden uitgestoten tegen betaling in contanten vormt
een belangrijk verschil. Een dergelijke uitstootmogelijkheid bestaat in Neder-
land in principe slechts als de bieder meer dan 95% van de aandelen verwerft.
De uitkoop- en uitstotingsprocedures van art. 2:92a BW en art. 2:359c BW
geven aan bieders met meer dan 95% van de aandelen de mogelijkheid om
tegen betaling van een door de rechter vastgestelde prijs van de minderheid af te
komen. Dit is een recht voor de meerderheidsaandeelhouder, waarbij geen
sprake is van een belangenafweging. Of anders gezegd, de belangenafweging is
bij voorbaat door de wetgever verricht in het voordeel van de meerderheids-
aandeelhouder. Via deze procedures wordt de overblijvende minderheid uit-
gestoten tegen betaling in contanten. Daarnaast bestaat er na afloop van een
openbaar bod een verkooprecht voor minderheidsaandeelhouders op grond van
art. 2:359d BW. Als de minderheidsaandeelhouders hier gebruik van maken,
verdwijnen zij ook tegen betaling in contanten. De VS kent dergelijke
procedures niet. Desondanks is het verschil tussen beide systemen als de bieder
een overgrote meerderheid van de aandelen heeft in de praktijk niet zo groot. In
de VS bestaat er weliswaar geen uitkoop- of uitstotingsprocedure, maar de
short-form merger komt in feite op hetzelfde neer. Bij een uitkoop bepaalt de
rechter de prijs, terwijl deze bij een short-form merger door de meerderheids-
aandeelhouder wordt vastgesteld. Bij een short-form merger hebben aandeel-
houders – uitsluitend – recht op appraisal door de rechter, dus toetsing achteraf,
terwijl dit bij de uitkoopprocedure vooraf is en de bescherming er altijd is. Een
verschil is bovendien de 90% grens in de VS, terwijl in Nederland de grens op
95% is gelegd. De VS kent verder geen verkooprecht voor overblijvende
minderheidsaandeelhouders. Het genoemde recht van appraisal lijkt er op,
maar is toch anders. Het geldt alleen bij een fusie en alleen als de meerderheid
van de aandeelhouders voor een fusie kiest. Het kan niet zelfstandig worden
uitgelokt. Dit in tegenstelling tot het verkooprecht van art. 2:359d BW.

Zeker in situaties waarin een overnemer een overgrote meerderheid van de
aandelen in bezit heeft gekregen, maar niet voldoende om de hiervoor genoemde
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verkorte procedures te gebruiken (de short-form merger in de VS en de uitkoop-
of uitstotingsprocedure in Nederland) is het in Nederland in verhouding tot de VS
een stuk moeilijker om de overblijvende minderheid uit te stoten. In de VS zijn
voor overnemers met minder dan 90% van de aandelen (maar meer dan 50%) de
belangrijkste twee routes om de overblijvende minderheid uit te stoten de long-
form merger en de combinatie van een tender offer gevolgd door een short-form
merger. Van groot belang is dat ook hierbij in principe altijd tegen betaling in
contanten kan worden uitgestoten, zelfs met maar een kleine meerderheid van de
stemmen.

Bij een long-form merger uitgestoten aandeelhouders hebben in principe
wel een appraisal right. Zij hebben ook ruime mogelijkheden om in rechte
tegen de fusie te ageren op grond van schending van de fiduciaire verplich-
tingen (deze nuissance value heeft in de praktijk waarde). Maar, als de fusie
volledig billijk is, dan hebben de aandeelhouders geen keuze, en moeten zij
genoegen nemen met geld. Daarbij speelt, zoals zo vaak in de VS, de bewijs-
lastverdeling een grote rol. Als de meerderheidsaandeelhouder een aantal
procedurele voorwaarden in acht neemt, dan is het aan de aandeelhouders om
te bewijzen dat de transactie niet volledig billijk was. Bij de tender offer/short
form merger combinatie kunnen aandeelhouders zich in wezen slechts op de
appraisal procedure beroepen. Bij de beoordeling of de controlerende aandeel-
houder zijn fiduciaire verplichtingen heeft geschonden behoeft deze niet aan te
tonen dat de transactie volledig billijk was (de entire fairness test), maar wordt
hij beschermd door de business judgment rule. Dit terwijl bij een long-form
merger de transactie in principe wel aan entire fairness zal worden getoetst. En
om hieraan te kunnen voldoen, dient aan een groot aantal procedurele voor-
waarden te worden voldaan (onafhankelijke special committee met vergaande
bevoegdheden, goedkeuring door een meerderheid van de minderheid). In de
VS is dus de enigszins merkwaardige situatie ontstaan, dat de tender offer/short
form merger combinatie anders wordt behandeld dan de gewone long-form
merger. Voor dit onderscheid is geen goede ratio te geven. Ook de rechters in
Delaware worstelen hiermee.

Voor de uitstoting van de overblijvende minderheid kan ook in Nederland de
juridische fusie tot op zekere hoogte uitkomst bieden. In algemene zin kan
worden gezegd dat na gestanddoening van een openbaar bod alle door de wet
en statuten toegestane instrumenten te gebruiken zijn om zich de volledige
zeggenschap over (en eigendom van de aandelen van) de doelvennootschap te
verschaffen en deze ‘van de beurs te halen’. Hiervoor kan dus ook de juridische
fusie worden gebruikt. Het fusiebesluit dient wel te voldoen aan de eisen van
redelijkheid en billijkheid die voortvloeien uit art. 2:8 BW. Wanneer hieraan
precies is voldaan is niet geheel duidelijk. Het is te verwachten dat zich op dit
terrein nog vele ontwikkelingen zullen voordoen. In de VS is deze problematiek
in de rechtspraak al veel uitgebreider aan bod gekomen dan in Nederland. Ook
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op dit terrein kunnen wij dus van de Amerikaanse ervaringen leren.210 Bij het
kijken naar de VS voor inspiratie moeten wij ons echter wel realiseren dat de
situatie in de VS verre van ideaal is. Er is veel jurisprudentie, maar deze is vaak
moeilijk te doorgronden en inconsistent. De wijze waarop fusies worden
beoordeeld is in de afgelopen vijftig jaar tijd heen en weer gegaan tussen
verschillende opvattingen. De ene keer is de appraisal procedure de enige
remedie voor aandeelhouders. Enige tijd later blijkt dan weer dat er toch ook
geageerd kan worden op grond van schending van de fiduciaire verplichtingen
door de controlerende aandeelhouder. Interessant in het Amerikaanse systeem
zijn de gedachten rondom de beoordeling wanneer een transactie volledig
billijk moet zijn. Het gaat daarbij om fair dealing en fair price. In wezen gaat
het daar in ons systeem ook om. De vereiste redelijkheid en billijkheid ziet
zowel op de besluitvorming als op de ruilverhouding.211 In de VS wordt fair
dealing bewerkstelligd door onafhankelijke commissies en door goedkeuring
door een meerderheid van de minderheid. Het zijn interessante ideeën waaraan
ook in Nederland kan worden gedacht om ervoor te zorgen dat een uitstotings-
fusie niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Hierbij moet worden
bedacht dat het in Nederland niet gaat om uitstoting tegen betaling in contanten.
De uitgestoten aandeelhouder blijft aandeelhouder, alleen in een andere entiteit.
Met minder dan 95% van de aandelen kan een bieder hoogstens een drie-
hoeksfusie uitvoeren, waardoor de overblijvende minderheid verwatert tot
onder de 5% grens en de bieder alsnog tot uitkoop kan overgaan.212 Aan de
Versatel-kwestie kan men zien hoe moeizaam deze route kan zijn.

Deze tweede fase is in de hele discussie over beschermingsmaatregelen en de
dynamische overnamemarkt wat mij betreft een onderbelicht aspect.213 De
moeizame mogelijkheden om de overblijvende minderheid te kunnen uitstoten
heeft op bieders ongetwijfeld een bepaalde afschrikkende werking. Dit gegeven
moet mijns inziens niet worden onderschat, ook niet bij de rechtsvergelijking
tussen Nederland en de VS. De wijze van inrichting van de uitstootmogelijk-
heden is een afweging van belangen tussen het belang van de controlerende
aandeelhouder, de overnemer, en de overblijvende minderheidsaandeelhouders.
In de VS heeft men op dit terrein duidelijk andere keuzes gemaakt. Het is in
Nederland veel moeilijker om de overblijvende aandeelhouders uit te stoten. De
conclusie kan zijn dat er in Nederland in de tweede fase meer waarde wordt

210. Zie Conclusie AG Timmerman bij Versatel en Schild (2007), p. 281.
211. Rb. Amsterdam 6 februari 2002, JOR 2002/61. Zie Leijten (2007c), p. 267.
212. De procedure van art. 2:359c BW zul dan niet meer ter beschikking staan, vanwege het feit

dat de driemaandstermijn zal zijn overschreden. Het verkooprecht voor minderheidsaandeel-
houders van art. 2:359c BW is dan om dezelfde reden waarschijnlijk niet meer beschikbaar.

213. Dit punt wordt ook aangestipt door Leijten (2007c), p. 265.
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gehecht aan de bescherming van de minderheidsaandeelhouder.214 De vraag is
waarom. Als 90% van de aandeelhouders ingaat op een openbaar bod en er
vervolgens in een tweede fase in een volledig transparante, tevoren aangekon-
digde fusie plaatsvindt, waarom zou de overblijvende minderheid dan geen
genoegen moeten nemen met contanten. Als de 3e EG-Richtlijn hiervoor de
ruimte biedt, zou het mijns inziens goed zijn als ook in Nederland een cash-out
fusie mogelijk zou zijn, bijvoorbeeld bij bezit van 75% van de aandelen (in de
praktijk vaak al de grens voor een fusiebesluit).215 In ieder geval zou de grens
van voor de uitstotingsprocedure uit art. 2:359c BW mijns inziens moeten
worden verlaagd naar 90%, zoals ook door de 13e EG-Richtlijn is toege-
staan.216 Ten slotte moeten rechters bij de beoordeling van uitstotingsacties
terughoudend zijn, en zich met name richten op de gevolgde procedure. Als er
een zorgvuldig proces is gevolgd, met betrokkenheid van en goedkeuring door
onafhankelijke commissarissen, zouden rechters er in principe vanuit moeten
mogen gaan dat een fusie niet in strijd is met art. 2:8 BW. Zij moeten de
belangen van de minderheid, zeker na een succesvol openbaar bod, niet te
zwaar laten wegen.

214. Zie, in de context van de invoering van de uitstotingsregeling van art. 2:359c BW, Leijten
(2007c), p. 264-265 en Hijmans van den Bergh (2006), p. 227. Nog een voorbeeld is dat de
aandeelhouder bij de uitkoopregeling en de uitstotings- en de verkoopregeling altijd
contanten krijgt. Dit is een expliciete keuze, zie het antwoord van de minister op vragen
van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Kamerstukken I 2006-2007, 30 419, C, p. 11.

215. Uit Raaijmakers (1980), p. 157-159, lijkt te volgen dat dit mogelijk zou moeten zijn op
grond van art. 30 van de derde EG-Richtlijn.

216. Zie ook Leijten (2007c), p. 264 en Hijmans van den Bergh (2006), p. 227.
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Hoofdstuk 7. Proxy voting

7.1 Inleiding

In Hoofdstuk 5 ben ik in gegaan op de wijze waarop een overname kan worden
bewerkstelligd zonder medewerking van de leiding van de doelvennootschap.
Het ging daar om overnames door middel van het verwerven van aandelen,
onderhands of via een openbaar bod. Naast deze verwerving van aandelen is er
nog een mogelijkheid om controle te verkrijgen zonder medewerking van de
doelvennootschap, namelijk via het verwerven van volmachten (proxy solicita-
tion). Als voldoende volmachten worden bemachtigd, kan de zittende vennoot-
schapsleiding via een aandeelhoudersvergadering worden vervangen. Op deze
wijze kan een vennootschap de facto worden overgenomen. De nieuwe – door
de overnemer aangewezen – vennootschapsleiding zal, in tegenstelling tot haar
voorgangers, wel bereid zijn om met de overnemer samen te werken en mee te
werken aan de overname van de doelvennootschap. Deze medewerking kan op
verschillende manieren worden gegeven, bijvoorbeeld door een openbaar bod
van de overnemer te ondersteunen of met de overnemer een fusieovereenkomst
aan te gaan en deze bij aandeelhouders aan te bevelen. Deze vorm van
overname, via het verwerven van volmachten, speelt in de VS, ook in de
jurisprudentie, een belangrijke rol. Zolang de mogelijkheid nog bestaat om een
proxy contest te voeren waarmee de board kan worden vervangen, krijgt de
board veel ruimte om beschermingsmaatregelen te nemen.1 In de VS bestaat al
sinds de jaren ’30 een uitgebreid systeem van volmachtverwerving, dat
grotendeels wordt gereguleerd en gehandhaafd door de federale overheid. In
Nederland ontbreekt een dergelijk systeem. In dit hoofdstuk ga ik in op de wijze
waarop het verwerven van volmachten in beide landen is georganiseerd en
gereguleerd. In § 7.2 bekijk ik de situatie in de VS. In § 7.3 ga ik vervolgens in
op de situatie in Nederland, waarna ik in § 7.4 afsluit met een analyse van de
verschillen.

1. Zie § 3.4.
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7.2 Verenigde Staten

7.2.1 Inleiding

Het verwerven van volmachten (proxy solicitation) is voor Amerikaanse ven-
nootschappen in de praktijk onontbeerlijk.2 Dit komt doordat het vennootschaps-
recht van de meeste staten bepaalde quorumeisen voorschrijft. Zo bepaalt het
recht van de staat Delaware dat rechtsgeldige besluiten slechts kunnen worden
genomen indien de helft van het geplaatst kapitaal ter vergadering is vertegen-
woordigd. Dit kan bij statuten worden verlaagd tot 1/3 van het geplaatst kapitaal.3

Teneinde aan deze quorumeisen te voldoen, dienen vennootschappen actief
volmachten te verwerven. Daar komt bij dat de regels van de meeste beurzen
bepalen dat daar genoteerde vennootschappen verplicht zijn hun aandeelhouders
de mogelijkheid te bieden om bij volmacht te kunnen stemmen.4

Proxy solicitation is dus voor Amerikaanse beursvennootschappen een vast
onderdeel van het proces rondom de aandeelhoudersvergadering, waar zeer veel
tijd en aandacht aan wordt gegeven.5 Dit komt mede doordat het proces is
onderworpen aan een omvangrijke hoeveelheid federale regelgeving, die in de
loop der jaren een grote hoeveelheid jurisprudentie heeft opgeleverd. De basis
voor deze federale regelgeving is gelegd in de Exchange Act uit 1934. In 1932
leverden de hoogleraren Adolf Berle en Gardiner Means in hun beroemde boek
The Modern Corporation and Private Property forse kritiek op het functioneren
van grote beursgenoteerde ondernemingen.6 Zij signaleerden de inmiddels
klassieke scheiding tussen ownership and control. Het wijdverspreid aandelen-
bezit in de grote publieke ondernemingen maakte aandeelhouders in feite
machteloos. Doordat aandeelhouders zo wijdverspreid waren, konden zij nauwe-
lijks meer invloed uitoefenen op het bestuur en het beleid van de onderneming.
Bestuurders van ondernemingen waren niet meer effectief te controleren en

2. Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op gedeeltes uit de volgende handboeken (inclusief
aanvullingen): Carney (2000), Choper, Coffee & Gilson (2004), Clark (1986), Bainbridge
(2003a), Bauman, Weiss & Palmiter (2003), Eisenberg (2005) en Gilson & Black (1995)
alsmede op Van Ginneken (1998).

3. Zie § 216 DGCL.
4. Zie bijvoorbeeld New York Stock Exchange Listed Company Manual, § 402.04. Zie Winter

(2000), p. 50.
5. Ook in o.a. Japan, Duitsland, België en Engeland komen vormen van proxy solicitation

voor. Zie over de regulering hiervan en de invloed die het heeft op de corporate governance
in Japan en Duitsland Smith (1996a), p. 163-178 en 178-190. Zie over de regulering in
Engeland, Duitsland en België, Maeijer (1996), p. 120, 121 en 124.

6. Berle & Means (1932).
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konden in feite doen en laten wat zij wilden. Volgens Berle en Means was een
belangrijke oorzaak van deze ontwikkeling het feit dat de leiding van de
onderneming de corporate proxy machinery controleerde. Berle en Means
concludeerden dat proxy voting, in wezen bedoeld om aandeelhouders gemakke-
lijk te laten deelnemen in de besluitvorming en daarmee hun invloed uit te
oefenen, een machtsmiddel was geworden van de vennootschapsleiding, en
daardoor de invloed van aandeelhouders juist verminderde. Bestuurders infor-
meerde de aandeelhouders onvoldoende en kregen van aandeelhouders in de
praktijk een blanco volmacht om over elk onderwerp dat op de aandeelhouders-
vergadering naar voren kwam te stemmen zoals zij wensten. Mede dankzij deze
kritiek van Berle en Means werd in 1934 de Exchange Act door het Amerikaanse
Congres aangenomen.7 De Exchange Act creëert een systeem waarbij rapporte-
rende vennootschappen voortdurend gegevens openbaar moeten maken die van
belang kunnen zijn voor zittende en toekomstige aandeelhouders. De Exchange
Act bevat ook een bepaling die specifiek ziet op proxy voting.Deze bepaling, § 14
Exchange Act, vormt de basis voor een uitgebreide SEC-regulering van het proxy
voting proces. De nadruk ligt, in lijn met de ratio van de Exchange Act, op
transparantie. In het navolgende ga ik in § 7.2.2 in op § 14(a) en § 14(b) en de op
grond daarvan uitgevaardigde regels. In § 7.2.3 komt de rol van proxy voting in
vijandige overnamesituaties aan de orde.

7.2.2 De federal proxy rules

A. De SEC-regels van § 14(a) Exchange Act

De belangrijkste federale regelgeving op het gebied van proxy solicitation is
gebaseerd op § 14(a) van de Exchange Act. Kort gezegd is het op grond van
deze bepaling verboden om in strijd met de door de SEC uitgevaardigde regels
proxies te verwerven.8 De inhoudelijke regelgeving ter uitvoering van para-
graaf 14(a) is overgelaten aan de SEC, die hiertoe veertien regels heeft
uitgevaardigd, de zogenoemde federal proxy rules. De kern van deze regels
is dat iedereen die proxies wil verwerven, aan de benaderde aandeelhouders een
document moet toesturen, het proxy statement, dat uitgebreide informatie moet
bevatten over de identiteit, achtergrond en plannen van degene die de volmachten
wil verwerven.9 Verder moet er informatie in staan over de specifieke voorstellen
die op de aandeelhoudersvergadering zullen worden behandeld. De meegestuurde

7. Zie § 3.2.2.
8. De regelgeving is van toepassing op de zogenaamde ‘reporting companies’. Reporting

companies zijn globaal gezegd alle vennootschappen waarvan de aandelen op een nationale
effectenbeurs worden verhandeld.

9. Regel 14a-3.
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informatie dient door de SEC te worden goedgekeurd.10 Tegen onjuiste of
misleidende informatie kan door de SEC of door gedupeerde aandeelhouders
bij de rechter geageerd worden.11 Daarnaast zijn er twee regels die er voor zorgen
dat ook aandeelhouders toegang krijgen tot het proxy solicitation systeem. Het
betreft Regel 14a-7 en 14a-8.12

1. Het proxy statement en enige procedurele regels
Regel 14a-1 geeft de definities van de belangrijkste termen die in de federale
proxy regels worden gebruikt. Het meest opvallend is de ruime definitie die aan
de term ‘proxy’ wordt gegeven. Het omvat elke vorm van volmachtverlening.
Dit houdt in dat onder bepaalde omstandigheden ook een mondelinge toezeg-
ging op een verzoek om een volmacht als een proxy kan worden aangemerkt en
dus onder de regels zou kunnen vallen. Verder is ook de term ‘solicitation’ ruim
omschreven. Het komt er kort gezegd op neer dat elk verzoek om een proxy te
verlenen of juist om een proxy in te trekken, ongeacht de vorm, als een
‘solicitation’ wordt aangemerkt. Ook andersoortige verzoeken waarvan onder
omstandigheden redelijkerwijs te verwachten is dat zij zullen resulteren in een
proxyverlening of intrekking (‘under circumstances reasonably calculated to
result’ ), worden beschouwd als een ‘solicitation’ en zullen aan alle vereisten
moeten voldoen. Vooral deze laatste ‘reasonably calculated-clause’ heeft door
de jaren heen voor veel interpretatieproblemen gezorgd. Zo is er menigmaal
iemand veroordeeld voor overtreding van de federale proxy regels, die geen

10. Regel 14a-6. Deze regel vereist dat voorlopige exemplaren van het proxy statement en
de proxy zelf ten minste tien dagen voorafgaand aan de verzending naar aandeelhouders bij
de SEC dienen te worden gedeponeerd ter controle, tenzij slechts sprake is van routinema-
tige voorstellen. Het definitieve proxymateriaal moet in ieder geval uiterlijk tegelijk met de
verzending aan aandeelhouders bij de SEC worden gedeponeerd. In het verleden bepaalde
regel 14a-6 tevens dat al het andere materiaal dat bij een solicitation werd gebruikt, zoals
advertenties in kranten of op radio en televisie, vóór gebruik ter controle aan de SEC moest
worden voorgelegd. Naar aanleiding van de kritiek dat dit het recht van vrije meningsuiting
te zeer beperkte, heeft de SEC deze eis bij een regelwijziging in 1992 laten vallen. Uiteraard
blijft het nog wel mogelijk dat de SEC ingrijpt als er proxymateriaal wordt gebruikt dat in
strijd is met de regels, maar het gaat nu om controle achteraf.

11. Regel 14a-9. In de zaak J.I. Case v. Borak, 377 U.S. 426 (1964) bepaalde de Amerikaanse
Supreme Court dat aandeelhouders een eigen actie in kunnen stellen bij de rechter en
schadevergoeding kunnen eisen wanneer Regel 14a-9 wordt overtreden.

12. Zie voor een beschrijving van de proxy rules o.a. Black (1990), p. 536-542, Choper, Coffee
& Gilson (1995), p. 608-669, Fisch (1993), p. 1139-1141, Smith (1996a), p. 196-209. Zie
ook Posch (1997), p. 265-268 en Van Ginneken (1998), p. 135-139., De SEC heeft de regels
in 1992 ingrijpend veranderd. Deze veranderingen zorgen er onder meer voor dat aandeel-
houders beter met elkaar kunnen communiceren en dat de kosten gereduceerd worden. Zie
over deze veranderingen Hornstein (1993), p. 1129-1163 en Shahara & Hoke-Witherspoon
(1993), p. 327-358.
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idee had dat hij bezig was met het verwerven van proxies als bedoeld in de
regels.13

Regel 14a-3 vormt in feite de kern van de federale proxy regels. Deze regel
bepaalt dat iedereen die wordt benaderd om een proxy af te geven een proxy
statement toegestuurd dient te krijgen dat voldoet aan bepaalde vereisten
(Items) die door de SEC zijn vastgesteld in Schedule 14A. Het proxy statement
moet uiterlijk tegelijk met het daadwerkelijke verzoek om een volmacht door de
benaderde aandeelhouder zijn ontvangen. Aan welke vereisten van Schedule
14A moet worden voldaan hangt voor een deel af van het doel waarvoor de
proxies worden verworven. Er is een aantal vereisten waar een proxy statement
altijd aan zal moeten voldoen. Zo zal er altijd informatie moeten worden
gegeven over de (personen achter de) verwervende partij en wat de reden is
voor de proxy solicitation. Als de solicitation verband houdt met de verkiezing
van leden van de board of directors, bepaalt Item 7 dat het proxy statement
uitgebreide informatie moet bevatten over de voorgedragen kandidaten, zoals
leeftijd, achtergrond enz. Bovendien moet het proxy statement op grond van dit
Item ingaan op het functioneren van de board. Zo moet het vermelden hoeveel
vergaderingen de board het afgelopen jaar heeft gehad en welke leden van de
board minder dan 75 procent van alle vergaderingen (inclusief vergaderingen
van eventuele commissies) hebben bijgewoond. Ook alle speciale relaties en
transacties tussen de leden van de board en de vennootschap moeten vermeld
worden. Items 8 en 10 vereisen op hun beurt dat bepaalde informatie wordt
gegeven over de beloning van directors en het topmanagement van de vennoot-
schap. Regel 14a-3 bepaalt nog dat als het gaat om benoeming van directors, er
naast het proxy statement ook bepaalde financiële informatie naar de benaderde
aandeelhouders moet worden verstuurd.14 In de praktijk betekent dit dat vrijwel
altijd een jaarverslag en een proxy statement naar aandeelhouders wordt
gestuurd.

Er wordt ook nog een aantal vereisten gesteld aan de proxy zelf, zowel qua
vorm als qua inhoud.15 De proxy is in wezen een volmachtformulier dat de
aangeschreven aandeelhouders kunnen invullen, ondertekenen en terugsturen.
De aangeschreven aandeelhouders moeten op het formulier de mogelijkheid
krijgen om aan te geven of zij voor of tegen de agendapunten willen stemmen
waarover de proxy solicitation gaat. Onthouding is ook een mogelijkheid.
Verder kan het formulier bepalen dat er door ondertekening ook een volmacht

13. Een bekend voorbeeld van hoe breed de definities zijn is de uitspraak van een federale rechter
in de zaak Studebaker Corporation v. Gittlin, 360 F.2d 692 (2d Circuit 1966). Regel 14a-2 geeft
nog een paar uitzonderingen op de verplichtingen om aan de SEC-regels te voldoen.

14. De kern van deze informatie vat ongeveer het jaarverslag samen wat de ‘reporting
companies’ op grond van § 13 in het Formulier 10-K bij de SEC moeten laten registreren.

15. Regel 14a-4.
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wordt verleend voor onderwerpen of agendapunten waarover de aandeelhouder
geen specifieke stemkeuze heeft aangegeven. Voorwaarde is wel dat het
proxymateriaal duidelijk aanduidt hoe over die onderwerpen zal worden ge-
stemd. Het komt er dus op neer dat er bij ondertekening van het formulier zal
worden gestemd op een manier die duidelijk in het proxymateriaal staat
aangegeven, tenzij een aandeelhouder bij een specifiek onderwerp heeft
aangegeven dat hij wil dat er anders wordt gestemd. In dat geval is degene
die de proxy verwerft gedwongen om op dat bepaalde onderwerp tegen zijn
eigen voorkeur in te stemmen.

Bij de benoeming van directors gelden enigszins afwijkende regels. Hier
moeten de aandeelhouders de mogelijkheid krijgen om per voorgedragen
kandidaat vóór te stemmen of zich van stemming te onthouden (‘withhold
votes’).16 Opmerkelijk is dat geen enkele regel verplicht om de aandeelhouder
op het proxyformulier in staat te stellen tegen een kandidaat te stemmen. Deze
mogelijkheid wordt in de praktijk dan ook niet geboden. Het is zelfs zo dat de
proxy kan bepalen dat als een aandeelhouder niets aankruist (maar wel
ondertekent en terugstuurt) hij geacht wordt vóór alle voorstellen te willen
stemmen.17 Een aandeelhouder kan geen eigen kandidaten op de proxy invullen
en zich dus hoogstens van stemming onthouden. In samenhang met de wijze
van benoeming, met name de vaak gehanteerde plurality voting standaard,
wordt hiermee vrijwel gegarandeerd dat onder normale omstandigheden de
door de board voorgedragen kandidaten worden benoemd.18

2. Verzendmogelijkheden voor aandeelhouders (Regel 14a-7)
Om proxies te kunnen verwerven, moet men de aandeelhouders kunnen
benaderen. In de VS wordt gehandeld in aandelen op naam, waarbij de
aandeelhouders worden bijgehouden in een register. Hierdoor heeft de vennoot-
schap in principe de beschikking over de gegevens van haar aandeelhouders,
waardoor de board de aandeelhouders kan benaderen. In de praktijk is dit, mede
door het girale effectensysteem, niet zo eenvoudig als het klinkt.19 Ondanks de
aandelen op naam is een uitgebreide regulering noodzakelijk gebleken om
aandeelhouders ook daadwerkelijk te kunnen bereiken. Ik ga hier in deel B van

16. Zie Regel 14a-4(b).
17. Zie Sjostrom (2006), p. 13-14 en Sjostrom & Kim (2007), p. 3-4.
18. Men kan vaak dus slechts vóór stemmen of zich van stemming onthouden. Onthouden heeft

bij plurality voting in de regel geen effect, omdat het daarbij geldt dat de kandidaat met de
meeste stemmen voor worden benoemd, onthoudingen tellen hierbij niet mee. Normaal
gesproken worden er door de vennootschap precies even veel kandidaten voorgedragen als
er vacatures zijn. De stemmen die worden uitgebracht, worden dus op hen uitgebracht. Zo
worden deze kandidaten dus vrijwel altijd benoemd. Zie hierover § 3.3.2 onder B. Hierop ga
ik ook in § 7.2.3 nog in.

19. Het probleem met deze aandeelhouderslijsten is dat de aandelen niet op naam van de
aandeelhouder zelf zijn geregistreerd maar op naam staan van een bank of effectenmakelaar
en soms zelfs via een keten van effectenrekeningen worden gehouden.
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deze paragraaf uitgebreider op in. Regel 14a-7 creëert voor aandeelhouders
de mogelijkheid om ook van de aandeelhouderslijst gebruik te maken teneinde
volmachten te verwerven. Als dit gebeurt, betekent dit dat de benaderde
aandeelhouders kunnen kiezen aan wie ze een volmacht geven. Men spreekt
van een proxy contest wanneer zowel de Board als een (groep van) aandeel-
houder(s) proberen voor een bepaald onderwerp proxies te verwerven. Regel
14a-7 bepaalt dat aandeelhouders, in reactie op een proxy solicitation campagne
van de board, hun eigen proxymateriaal door de vennootschap kunnen laten
versturen. Voorwaarden hiervoor zijn dat de aandeelhouder bevoegd is om op
de desbetreffende vergadering te stemmen, dat hij schriftelijk om verzending
verzoekt en de kosten van de verzending voor zijn rekening neemt. Er worden
in regel 14a-7 geen voorwaarden gesteld aan de omvang van het mee te sturen
materiaal. Verder geeft deze regel de vennootschap geen ruimte voor censuur en
laat het de vennootschap weinig ruimte om het verzoek af te wijzen. Wel geeft
de regel de vennootschap een alternatief. Zij mag in plaats van het materiaal
zelf te verzenden, de desbetreffende aandeelhouders ook een recente aandeel-
houderslijst met namen en adressen van de aandeelhouders geven. De aandeel-
houder moet dan zelf de verzending verzorgen. Aandeelhouders prefereren het
meestal om de aandeelhouderslijst te krijgen en de verzending zelf te verzorgen,
omdat ze dan hun proxymateriaal niet van tevoren aan de vennootschap
behoeven te laten zien. Omdat een dergelijke lijst ook voor andere doeleinden
kan worden gebruikt zijn vennootschappen vaak terughoudend met het geven
van aandeelhouderslijsten. Meestal zal de vennootschap kiezen voor de optie
om het materiaal (vaak tezamen met het eigen materiaal) zelf naar aandeel-
houders te zenden.20

De kosten van een proxy solicitation campagne vormen voor aandeelhouders
een grote hindernis om van Regel 14a-7 gebruik te maken. De druk- en
verzendkosten, het laten opstellen en laten controleren van het materiaal, en
niet te vergeten de kosten van juridische bijstand, zorgen ervoor dat een proxy
solicitation campagne al snel behoorlijk kostbaar is. Daartegenover staat dat de
board voor haar proxy solicitation campagne in principe gebruik mag maken
van de middelen van de vennootschap.21 De meeste proxy contests doen zich
dan ook slechts voor wanneer het potentiële resultaat een kostbare proxy
solicitation campagne kan rechtvaardigen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij

20. Zie Black (1990), p. 542 en Goforth (1994) p. 463.
21. Dit is o.a. bepaald in een belangrijke uitspraak over de kosten van een proxy contest

Rosenfeld v. Fairchild Engine & Airplane Corporation, 309 N.Y. 168, 128 N.E.2d 291
(1955). Zie over de kosten ook Hornstein (1993), p. 1147-1150 en Barnard (1990), p. 39.
Inmiddels zijn de kosten sterk gestegen.
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een strijd om de macht binnen een vennootschap waarbij iemand probeert zijn
eigen kandidaten voor de board benoemd te laten krijgen, zodat hij uiteindelijk de
controle over de vennootschap in handen krijgt.22 Op dergelijke situaties ga ik
hierna in § 7.2.3 in. In de andere gevallen, waar het dus niet gaat om de macht
binnen de vennootschap, maar waar een aandeelhouder slechts invloed uit wil
oefenen op een onderdeel van het te voeren beleid, is een proxy contest op grond
van Regel 14a-7 veelal een te dure oplossing. Onder andere hierdoor wordt de nu
te bespreken Regel 14a-8 door aandeelhouders veel vaker gebruikt dan Regel
14a-7.23

3. Aandeelhoudersvoorstellen (Regel 14a-8)
Regel 14a-8 geeft aandeelhouders het recht om een voorstel over bepaalde
onderwerpen op de agenda van de aandeelhoudersvergadering te plaatsen, en
verplicht bovendien de board om dit voorstel, tezamen met een door de indiener
opgestelde ondersteunende toelichting, op te nemen in het proxy statement van
de vennootschap.24 Benaderde aandeelhouders krijgen dan de mogelijkheid om
op het volmachtformulier aan te geven hoe zij over dit onderwerp willen
stemmen.

Regel 14a-8 heeft voor aandeelhouders twee grote voordelen ten opzichte
van Regel 14a-7. Ten eerste behoeven aandeelhouders bij regel 14a-8, geen
druk- en verzendkosten te betalen. Deze kosten worden gedragen door de
vennootschap. Daarnaast zijn aandeelhouders bij 14a-8 niet afhankelijk van
de vraag of de board wel of niet van plan is om een bepaald onderwerp op de
agenda te zetten en hiervoor volmachten te verwerven.25

Sinds de invoering van (de voorloper van) Regel 14a-8 in 1942 heeft de
regeling vanuit het bedrijfsleven veel kritiek gekregen. De algemene opvatting
was dat deze aan aandeelhouders te veel mogelijkheden gaf en dat het reageren op
alle aandeelhoudersvoorstellen te veel tijd en moeite van het management vergde.
De reikwijdte van Regel 14a-8 is dan ook in de loop der tijden op een aantal
manieren beperkt. Ten eerste zijn er enige voorwaarden gesteld, waaraan moet
worden voldaan om van Regel 14a-8 gebruik te kunnen maken.26 Zo moet een
aandeelhouder minstens één procent van of voor $1000 aan aandelen met
stemrecht bezitten om een aandeelhoudersvoorstel te mogen indienen. Hij moet

22. Bij een proxy contest dat gaat over de verkiezing van leden van de board of directors geeft
Regel 14a-11 nog speciale regels waaraan voldaan moet worden.

23. Zie Barnard (1990), p. 39 en Goforth (1994), p. 395 en 410.
24. Zie over de geschiedenis en achtergrond van Regel 14a-8 Van Ginneken (1998). Zie ook

Schwartz (1971).
25. Het is zelfs zo, dat als een aandeelhouder wil reageren op een voorstel van de board, zoals

een voorstel om een fusie aan te gaan, de weg van regel 14a-8 niet voor hem openstaat. Hij
zal in zo’n geval met behulp van de mogelijkheden die regel 14a-7 biedt tegen het
bestuursvoorstel op moeten komen. Zie Regel 14a-8(i)(9).

26. Deze voorwaarden staan in onderdeel (a) van Regel 14a-8.

HOOFDSTUK 7

286



het voorstel ruim van tevoren bij de vennootschap indienen en hij mag maar één
voorstel per vergadering doen. Het voorstel en de toelichting daarop mag ook niet
langer zijn dan 500 woorden. Deze laatste beperking maakt het soms moeilijk om
ingewikkelde voorstellen goed te beargumenteren en van een overtuigende
toelichting te voorzien. Een tweede groep beperkingen voor aandeelhouders
wordt gevormd door de dertien excepties vermeld in onderdeel (i) van Regel 14a-
8. Deze excepties noemen een aantal gevallen waarin de vennootschap de opname
van een aandeelhoudersvoorstel in haar proxy statement kan weigeren.27 Het zijn
vooral deze excepties die ervoor zorgen dat veel onderwerpen niet via Regel 14a-
8 op de agenda van de aandeelhoudersvergadering kunnen worden geplaatst. De
SEC heeft door de jaren heen de moeilijke taak gehad om enerzijds ervoor te
waken dat bedrijven niet te veel gehinderd werden door onnodige aandeelhou-
dersvoorstellen, en anderzijds toch de aandeelhouders de mogelijkheid te geven
om de hun toekomende rechten uit te oefenen. Het schipperen van de SEC tussen
deze twee tegenstrijdige belangen heeft geresulteerd in veel jurisprudentie en vele
herzieningen van de excepties.28

De excepties van onderdeel (i) van Regel 14a-8
De belangrijkste (en oudste) exceptie op de verplichting om aandeelhouders-
voorstellen in het proxy statement op te nemen staat in Regel 14a-8(i)(1). Deze
bepaalt dat als het voorstel op grond van het statenrecht een onderwerp betreft
dat niet tot de beslissingsbevoegdheid van aandeelhouders behoort, de vennoot-
schap het voorstel niet hoeft op te nemen. Dit vloeit voort uit het klassieke
onderscheid (zoals gewaarborgd door de grondwet) dat het vennootschapsrecht
behoort tot de bevoegdheid van de individuele staten en niet tot die van de
federale overheid. Het probleem met deze exceptie is dat onder het recht van de
meeste staten maar zeer weinig onderwerpen expliciet tot de bevoegdheid van
aandeelhouders behoren. Bij de meeste onderwerpen heeft het statenrecht
eenvoudigweg niet geregeld of aandeelhouders er wel of geen beslissing over

27. In 1998 is Regel 14a-8 herschreven om het beter leesbaar te maken voor het beleggend
publiek. Inhoudelijk is de regel niet gewijzigd, maar het is in een Q&A format gegoten. Dit
op initiatief van toenmalig SEC-voorzitter Levitt. De vraag is of dit een verbetering is. Dit
format heeft in ieder geval weinig navolging gekregen. Bij mijn weten is sindsdien geen
enkele andere regel op deze wijze herschreven, hetgeen erop wijst dat niet iedereen even
gelukkig was met het resultaat en overtuigd was van de noodzaak. Gevolg van deze
herschrijving van Regel 14a-8 is wel dat de excepties niet meer onder onderdeel c) vallen,
maar onder onderdeel i); de nummering van de excepties is hetzelfde.

28. Een belangrijke bron wordt gevormd door de zogenoemde ‘no-action letters’ van de SEC.
Regel 14a-8(d) bepaalt dat een vennootschap die van plan is om een voorstel niet op te
nemen in haar proxy statement, hierover op voorhand van de SEC een standpunt kan vragen.
Met het toesturen van een no-action letter kan de SEC vervolgens te kennen geven dat zij
geen actie zal ondernemen tegen de uitsluiting van het voorstel.
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mogen nemen. Hierdoor is het vaak onduidelijk of een aandeelhoudersvoorstel
op grond van exceptie (i)(1) wel of niet uit het proxymateriaal gelaten mag
worden. In die gevallen moeten de SEC en uiteindelijk de federale rechtbanken
bepalen of aandeelhouders over een bepaald onderwerp mogen beslissen of
niet. Zo vormen de vele uitspraken en aanwijzingen van de SEC, samen met de
rechterlijke uitspraken, in feite een uitgebreide rechtsbron die bepaalt waar
aandeelhouders over mogen beslissen. De SEC vult derhalve in veel gevallen
het vennootschapsrecht van de verschillende staten in, terwijl de vennoot-
schapswetgeving is voorbehouden aan de staten, en niet aan de federale
overheid.29 Op het eerste gezicht lijkt het alsof exceptie (i)(1) deze machten-
scheiding bevestigd. De SEC wilde met deze exceptie duidelijk maken dat zij
geen rechten voor aandeelhouders creëerde, maar dat regel 14a-8 slechts
bedoeld is als een federale regel, die aandeelhouders de mogelijkheid biedt
om op te komen voor hun door het statenrecht gecreëerde rechten. In de praktijk
heeft de regel echter wel degelijk grote invloed op de invulling van de rechten
van aandeelhouders en heeft het derhalve ook grote invloed op corporate
governance in de VS.30

Veel van de overige excepties van onderdeel (i) kunnen gezien worden als
uitwerkingen van deze eerste exceptie. Zij zijn vaak ontstaan uit de interpre-
taties van de SEC over wat wel en niet onderwerpen zijn die in aanmerking
komen voor aandeelhoudersbemoeienis in de zin van exceptie (i)(1). Duidelijk
in dezelfde lijn als exceptie (i)(1) ligt bijvoorbeeld exceptie (i)(7), die bepaalt
dat voorstellen die de dagelijkse bedrijfsvoering van de vennootschap betreffen
niet behoeven te worden opgenomen. In vrijwel alle staten bepaalt het vennoot-
schapsrecht dat de dagelijkse bedrijfsvoering in handen ligt van de board.
Aandeelhouders mogen zich daar normaal gesproken niet mee bemoeien. Met
de expliciete opname van deze exceptie in 1954 gaf de SEC nog eens duidelijk

29. Zie hierover Fisch (1993), p. 1191-1194. Onduidelijk statenrecht heeft er ook toe geleid dat
de SEC een noot heeft geplaatst bij exceptie (i)(1), waarin zij zich uitlaat over het
statenrecht. In veel staten wordt slechts zeer algemeen bepaald wat de bevoegdheden van
de board zijn. Van aandeelhoudersvoorstellen die de board tot bepaalde handelingen
verplichten, kan dan al snel worden gesteld dat ze een inbreuk maken op de bevoegdheden
van de board. Een dergelijk verplichtend voorstel betreft daarmee een onderwerp waarover
aandeelhouders geen beslissingsbevoegdheid hebben en kan op grond van exceptie (i)(1)
van opname in het proxy materiaal van de vennootschap worden uitgesloten. Omdat veel
aandeelhoudersvoorstellen op deze wijze werden uitgesloten, besloot de SEC in 1976 om
een noot toe te voegen, waarin zij aandeelhouders uitdrukkelijk wijst op een oplossing. De
SEC geeft in haar noot aan, dat wanneer een aandeelhoudersvoorstel wordt ingediend in de
vorm van een verzoek aan de board tot handelen, in plaats van als een verplichting tot
handelen, het voorstel niet op de hiervoor genoemde gronden van opname kan worden
uitgesloten.

30. Zie Fisch (1993), p. 1151, Goforth (1994) p. 387 en Smith (1996a), p. 147.
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aan dat de dagelijkse bedrijfsvoering geen onderwerp is waar aandeelhouders
via een voorstel invloed op uit kunnen oefenen.31

Regel 14a-8 is over de jaren vele malen gewijzigd.32 Bij deze wijzigingen zijn
onder andere de excepties (i)(8) en (9) ingevoerd, die in de praktijk van groot
belang zijn, omdat zij de reikwijdte van Regel 14a-8 aanzienlijk inperken.
Exceptie (i)(9) houdt in dat voorstellen die conflicteren met een voorstel van de
board (bijvoorbeeld een tegenvoorstel) niet in het proxy statement behoeven te
worden opgenomen. In die gevallen geldt dat aandeelhouders de weg van Regel
14a-7 moeten bewandelen. Exceptie (i)(8) bepaalt dat voorstellen die de benoe-
ming van leden van de board of directors betreffen, ook niet behoeven te worden
opgenomen. Deze uitzondering geeft aan dat de regel voor aandeelhoudersvoor-
stellen niet gebruikt mag worden voor verkiezingscampagnes en dwingt aandeel-
houders die een vertegenwoordiger in de board willen, of zelfs een hele nieuwe
board willen benoemen, om de weg van Regel 14a-7 te bewandelen en een proxy
contest aan te gaan met het zittende bestuur (zie hierover hierna § 7.2.3). De

31. Een belangrijke rechterlijke uitspraak voor de regels omtrent aandeelhoudersvoorstellen in het
algemeen en voor exceptie (i)(7) in het bijzonder, was de zaak Medical Committee for Human
Rights v. SEC, 432 F.2d 659 (D.C.Circuit 1970). Hier ging het ten tijde van de oorlog in
Vietnam over een aandeelhoudersvoorstel tot wijziging van de statuten van de Dow Chemical
Company die de productie en verkoop van napalm door de vennootschap verbieden. De board
van Dow besloot om het voorstel niet in het proxymateriaal op te nemen omdat het in feite ging
over de dagelijkse bedrijfsvoering. De SEC was het hiermee eens, maar uiteindelijk oordeelde
de rechter dat het voorstel niet mocht worden uitgesloten. Zie over deze uitspraak Choper,
Coffee & Gilson (1995), p. 642-650 en Van Ginneken (1998), p. 138-139. Een onderwerp dat
veel in verband met exceptie (i)(7) ter sprake is gekomen, is de beloning van de vennoot-
schapsleiding. Zie hierover Fisch (1993), p. 1155-1162 en Goforth (1994) p. 416-419.

32. Na de nederlaag die de SEC in Medical Committee for Human Rights v. SEC en vele
soortgelijke zaken leed, veranderde zij in 1976 onderdeel (i) van regel 14a-8 ingrijpend. Er
werden twee nieuwe excepties ingevoerd (i)(5) en (6). Exceptie (i)(5) geeft de mogelijkheid
om voorstellen uit te sluiten die niet voldoende betrekking hebben op de activiteiten van de
vennootschap. Om deze exceptie wat concreter te maken, voerde de SEC in 1984 een
maatstaf in om te bepalen wat wel en niet voldoende betrekking had op de activiteiten van de
vennootschap: als het voorstel gaat over activiteiten die minder dan 5% van de totale
bedrijfsvoering inhouden, is er een weerlegbaar vermoeden dat het voorstel niet voldoende
betrekking heeft op de activiteiten van de vennootschap. Zie over de problematiek rondom de
interpretatie van deze maatstaf Lovenheim v. Iroquois Brands, Ltd. 618 F.Supp. 554 (D.D.C.
1985). Exceptie (i)(6) maakt het mogelijk om voorstellen uit te sluiten die gaan over zaken waar
de vennootschap geen invloed op uit kan oefenen. Deze excepties moeten er onder andere voor
zorgen dat zinloze voorstellen kunnen worden uitgesloten. Enkele voorbeelden uit de praktijk
zijn voorstellen die de aandeelhoudersvergadering willen laten besluiten dat ‘belasting een
vorm van diefstal is’ of dat ‘de mededingingswetgeving slecht is voor de onderneming en dus
moet worden genegeerd’. Naast deze twee excepties werd ook nog een groot aantal van de
andere huidige excepties ingevoerd: (i)(2), (3), (4), (10), (11) en (13). Zie Securities Exchange
Act Release No. 34-12,999 (1976). Na deze wijzigingen in 1976 is regel 14a-8 nog een aantal
keren gewijzigd, en zijn de excepties (i)(8), (9) en (12) ingevoerd.
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vervanging van de board is een manier om in vijandige overnamesituaties
controle over de vennootschap te verkrijgen. Aangezien Regel 14a-8 hier-
voor niet mag worden gebruikt, lijkt Regel 14a-8 op het eerste gezicht voor
vijandige overnamesituaties niet zo van belang. Dat is echter niet helemaal
het geval. Regel 14a-8 is namelijk langs een andere weg voor vijandige
overnames wel degelijk relevant. De laatste jaren wordt in toenemende mate
geprobeerd om met aandeelhoudersvoorstellen de macht van de board in te
perken. Het betreft onder meer aandeelhoudersvoorstellen die er toe strekken
de by-laws te wijzigen op het gebied van poison pills en de toepasselijke
standaard voor de benoeming van de board (men tracht op deze wijze de
majority voting standaard in te voeren in plaats van de plurality voting
standaard). Daarnaast is er veel discussie over het gebruik van aandeelhou-
dersvoorstellen voor herziening van de wijze waarop directors worden
benoemd. Aandeelhouders bepleiten ruimere mogelijkheden om eigen kan-
didaten in het proxymateriaal opgenomen te krijgen (zogenoemde proxy
access). Om dit te bewerkstelligen worden er in toenemende mate aandeel-
houdersvoorstellen ingediend om de by-laws zodanig te wijzigen, dat ook
aandeelhouders kandidaten voor de board mogen laten opnemen in het
proxymateriaal van de vennootschap. Dit is voor de SEC een heikel onder-
werp. Zij ziet zich met twee vragen geconfronteerd. Ten eerste of de SEC niet
zelf, via nieuwe regelgeving, dit onderwerp van aandeelhouderstoegang moet
regelen. De tweede vraag die aan de SEC wordt gesteld is of deze op grond
van Regel 14a-8 ingediende aandeelhoudersvoorstellen van opname kunnen
worden uitgesloten op grond van de hiervoor genoemde exceptie 14a-8(i)(8).
Op de hiervoor genoemde voorstellen, die zien op poison pills, op de
toepasselijke standaard voor benoemingen en op proxy access, ga ik hierna
in § 7.2.3 in.

Mede dankzij de opkomst van institutionele beleggers die hun aandelenpak-
ketten steeds minder gemakkelijk kunnen verkopen, en daarom meer tijd en
middelen aanwenden om van hun rechten gebruik te maken, wordt Regel 14a-8
door aandeelhouders steeds vaker gebruikt. Er komen meer voorstellen die gaan
over de strategie van de vennootschap en onderwerpen die met corporate
governance te maken hebben. Deze voorstellen krijgen ook meer steun op
aandeelhoudersvergaderingen.33 Desondanks is er veel kritiek dat de moge-
lijkheden van Regel 14a-8 te beperkt zijn. Volgens sommige commentatoren

33. Zie over deze ontwikkeling o.a. Barnard (1990), p. 82-84, Black (1990), p. 567-575, Goforth
(1994), p. 408-413, Hornstein (1993) 1150-1152, Pound (1993), p. 1050-1052 en Shahara &
Hoke-Witherspoon (1993), p. 332-333. Ook de veranderingen van de proxy rules in 1992
dragen hiertoe bij. Zie Hornstein (1993), p. 1156, Pound (1993), p. 1041 en Smith (1996a),
p. 217-218.
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belemmert Regel 14a-8 zelfs efficiënte aandeelhoudersinvloed.34 Vooral de
ruime excepties vormen een belemmering.35 Daarnaast is er kritiek op de
beperking tot 500 woorden en de beperking tot één voorstel per vergadering.36

Ook het feit dat aandeelhoudersvoorstellen ruim van tevoren bij de vennoot-
schap moeten worden ingediend, stuit op veel bezwaren. Hierdoor krijgen
vennootschappen ruimschoots de tijd om in het proxymateriaal op de voor-
stellen te reageren.37 Bovendien geldt de beperking tot 500 woorden niet voor
de board. Tenslotte zijn er nog de ‘resolicitation’ praktijken, die succesvolle
aandeelhoudersvoorstellen in de weg kunnen staan. Bij aandeelhoudersvoor-
stellen worden de ingevulde proxies teruggestuurd naar de vennootschap.
Hierdoor kan de board inzicht krijgen welke aandeelhouders voor het voorstel
hebben gestemd, en zonodig deze aandeelhouders nog eens benaderen om ze
ervan te overtuigen dat ze beter tegen het voorstel kunnen stemmen.38

Ondanks de hiervoor gesignaleerde toename in (succesvolle) aandeelhou-
dersvoorstellen wordt er door aandeelhouders, mede door de rational apathy en
free-rider problematiek, toch nog relatief weinig gebruik gemaakt van de op
grond van de federale proxy regels geboden mogelijkheden.39 Het management
van vennootschappen blijft de partij die het meest gebruik maakt van proxy
solicitation. De meerderheid van hun voorstellen wordt zonder al te veel
tegenstand door de aandeelhoudersvergadering aangenomen.40

4. Anti-fraude bepaling (Regel 14a-9)
Voor de handhaving van de proxy regels is Regel 14a-9 van groot belang. Deze
regel verbiedt het verspreiden van proxymateriaal dat onjuiste, onvolledige of
misleidende informatie bevat.41 In principe wordt de naleving van deze regel
gehandhaafd door de SEC. In het belangrijke arrest J.I. Case Co. v. Borak
bepaalde het US Supreme Court echter dat uit Regel 14a-9 kon worden afgeleid
dat aandeelhouders zich bij overtreding van Regel 14a-9 onder bepaalde
omstandigheden ook zelf tot de rechter konden wenden en schadevergoeding

34. Zie Barnard (1990), p. 38, Black (1990), p. 541-542, Fisch (1993), p. 1194-1199 en Goforth,
(1994), p. 395-401.

35. Zie voor kritiek op verschillende excepties uit 14a-8(i) Barnard (1990), p. 102-103, Black
(1990), p. 541, Fisch (1993), p. 1152-1165 en Goforth (1994), p. 456-410.

36. Zie Black (1990), p. 541 en Goforth (1994), p. 454.
37. Zie Black (1990), p. 595.
38. Zie Black (1990), p. 595 en Goforth (1994), p. 461.
39. Zie Goforth (1994), p. 401.
40. Dat was ruim tien jaar geleden ook al zo. Zie Posch (1997), p. 268.
41. Naast deze regel zijn er ook andere regels die misbruik trachten te voorkomen. Zo bepaalt

Regel 14a-10 dat het verboden is om proxies te verwerven die ongedateerd zijn, of proxies te
verwerven die een bepaling bevatten dat zij gedateerd zullen worden nadat de aandeelhouder
de proxy getekend heeft.
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kunnen eisen.42 Als een aandeelhouder van mening is dat hij door onjuiste of
misleidende informatie in het proxymateriaal van de vennootschap schade heeft
geleden, kan hij zich dus tot de rechter wenden.43 Van deze mogelijkheid wordt
door aandeelhouders op grote schaal gebruik gemaakt, hetgeen in de praktijk in
grote mate heeft bijgedragen aan de handhaving van deze regel.

B. De SEC-Regels van § 14(b) Exchange Act

Zoals hiervoor aangestipt, is het niet eenvoudig om de aandeelhouders van
beursvennootschappen daadwerkelijk te bereiken, hetgeen voor een effectief
systeem van proxy voting uiteraard essentieel is. Hiervoor is een uitgebreide
regulering in het leven geroepen. § 14(b) Exchange Act geeft de SEC de
mogelijkheid om regels vast te stellen voor banken en effectenhandelaren,
die betrokken zijn bij het proxy voting proces. Deze regels moeten ervoor
zorgen dat de uiteindelijke beleggers daadwerkelijk worden bereikt en hun
volmacht goed geïnformeerd kunnen afgeven.44

De praktijk in de VS laat zien dat het enkel hanteren van aandelen op naam
op zichzelf geen garantie is dat aandeelhouders door de vennootschap kunnen
worden bereikt. Ook bij aandelen op naam is hiervoor een uitgebreide regule-
ring noodzakelijk gebleken. In de VS houden vennootschappen een aandeel-
houdersregister bij, waarin de houders van hun aandelen worden geregistreerd
(de registered owners of record owners). In principe worden voor aandelen ook
daadwerkelijk aandeelbewijzen uitgegeven, die bij de overdracht van het
aandeel een rol spelen. Ook in de VS is men ter facilitering van de beurshandel
door een proces van immobilisatie gegaan. De spin in het web is de Depository
Trust Company (DTC), die is opgericht met het doel de aandeelbewijzen te
bewaren. De DTC bewaart inmiddels de aandeelbewijzen van 95% van de ter
beurze verhandelde aandelen. Als houder van deze aandelen staat de DTC,
althans de door DTC als nominee aangewezen Cede & Co., in de verschillende
aandeelhoudersregisters geregistreerd. De bij de DTC aangesloten banken en
effectenmakelaars (hierna: DTC-participanten) houden namens al hun klanten –

maar op eigen naam – rekeningen aan bij de DTC. In de administraties van deze
banken en effectenmakelaars wordt bijgehouden welke klanten tot welke
aandelen gerechtigd zijn. In een dergelijke keten zijn de uiteindelijke beleggers
de economische eigenaren van de aandelen, de zogenaamde beneficial
owners. Met dit girale systeem kunnen de aandelen worden overgedragen door

42. J.I. Case Company v. Borak, 377 U.S. 426 (1964). In 1979 benadrukte de Supreme Court in
Touche Ross Company v. Redington, 442 U.S. 560 (1979) dat aandeelhouders alleen een
actie in konden stellen als Regel 14a-9 was overtreden, en dat de andere regels geen recht op
een eigen actie voor aandeelhouders impliceerden.

43. Een bekend arrest van het US Supreme Court over regel 14a-9 is Mills v. Electric Auto-Lite
Co., 396 U.S. 375 (1970).

44. Zie hierover Van Ginneken (2001c).

HOOFDSTUK 7

292



eenvoudige aantekening in de verschillende administraties, zonder dat de aan-
deelbewijzen er aan te pas komen. De record owner verandert immers niet.
Artikel 8 van de Uniformed Commercial Code (UCC) geeft de beneficial owners
de juridische waarborgen die in een dergelijk giraal systeem nodig zijn, ook op het
gebied van zeggenschapsrechten.45 Op grond van het statenrecht is inschrijving
in het aandeelhoudersregister bepalend voor stemgerechtigheid. Daarbij wordt
veelal het record date systeem gehanteerd. Zij die op de registratiedatum zijn
ingeschreven in het aandeelhoudersregister zijn op de aandeelhoudersvergadering
stemgerechtigd. Dit betekent dat de beneficial owners, de economisch belang-
hebbenden, formeel niet stemgerechtigd zijn. Artikel 8 UCC voorziet erin dat de
beneficial owners het recht hebben de zeggenschapsrechten uit te oefenen.46

Waar dit systeem de beurshandel in aandelen vergemakkelijkt, wordt het voor
vennootschappen moeilijker om de beneficial owners te bereiken voor het
verwerven van volmachten. Dit terwijl deze proxy solicitation voor
Amerikaanse vennootschappen onontbeerlijk is, mede vanwege de quorumver-
eisten. Toen in het begin van de jaren tachtig enkele vennootschappen er niet in
slaagden voldoende kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd te krijgen, en er
dus geen rechtsgeldige besluiten konden worden genomen, was dit aanleiding
voor de SEC om de bestaande regelgeving op dit punt te herzien.47 Tezamen
met regels van de effectenbeurzen dienen de door de SEC uitgevaardigde regels
te bewerkstelligen dat beneficial owners worden bereikt, en in de gelegenheid
worden gesteld hun stem uit te brengen.48 De regels bepalen dat banken en
effectenmakelaars verplicht zijn het proxymateriaal van de vennootschap
(stemformulieren en uitgebreide informatie) door te sturen naar de beneficial
owners, mits de vennootschap de redelijke kosten hiervan voor haar rekening
neemt.49 Het systeem werkt zo, dat de banken en effectenmakelaars aan de
vennootschap dienen op te geven voor hoeveel beneficial owners zij de
aandelen beheren.50 De vennootschap zorgt er dan voor dat de juiste hoeveel-
heden proxymateriaal voor verzending bij de banken en effectenmakelaars
terechtkomen.51 Daarnaast is er voor vennootschappen een mogelijkheid

45. Artikel 8 UCC is opgenomen in het recht van de staat New York, waar de DTC is gevestigd.
46. Sec. 8-506 UCC, zie hierover Winter (2000), p. 49-51. Zie over dit systeem ook Kahan &

Rock (2008), p. 1240-1243.
47. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van deze regelgeving

Brown (1988), p. 694-745.
48. Zie over de regelgeving Brown (1988), p.684-792 en Klein (1997), p. 155-177.
49. Regels 14b-1(b)(2) en (c)(2)(i) (voor effectenmakelaars) en Regels 14b-2(b)(3) en (c)(2)(i)

(voor banken).
50. Regel 14a-13(a)(4).
51. Regel 14b-1(b)(1) (voor effectenmakelaars) en Regel 14b-2(b)(1) (voor banken). Zie

hierover Brown (1988), p. 746-750.
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gecreëerd om rechtstreeks met (een deel van de) beneficial owners te commu-
niceren. Op grond van genoemde regels zijn de banken en effectenmakelaars
verplicht om op verzoek van de vennootschap de namen, adressen en aandelen-
posities door te geven van de beneficial owners die geen bezwaar hebben
gemaakt tegen een dergelijke informatieverschaffing.52 Deze beneficial owners
worden NOBO’s genoemd, een acroniem voor non-objecting beneficial owners.
Op deze wijze kan de vennootschap rechtstreeks met de NOBO’s communi-
ceren. Hier zijn wel beperkingen aan verbonden.53 Deze hebben te maken met
de vrij gecompliceerde wijze waarop de stemmen in het Amerikaanse systeem
worden uitgebracht. Het systeem brengt met zich dat tussen de verschillende
intermediairs een keten van volmachten moet worden gecreëerd teneinde er
voor te zorgen dat de beneficial owner zijn stem kan uitbrengen. Het stem-
systeem werkt in grote lijnen als volgt.54

Zoals vermeld is Cede & Co veelal formeel stemgerechtigd. Zo snel mogelijk
na de record date doet DTC aan de desbetreffende vennootschap een omnibus
proxy toekomen waarin de DTC-participanten die op de record date aandelen in
de vennootschap op hun rekening bij de DTC hebben staan worden gevol-
machtigd.55 De omnibus proxy wordt vergezeld door een lijst waarop precies
staat vermeld welke DTC-participanten tot hoeveel aandelen gerechtigd zijn.56

De DTC-participanten moeten de beneficial owners in de gelegenheid stellen
hun stem uit te brengen door het proxymateriaal naar hen door te sturen. Hierbij
kunnen de DTC-participanten kiezen tussen twee opties. De eerste is dat er een
blanco volmachtformulier wordt meegezonden, waarin de beneficial owner
door de DTC-participant wordt gevolmachtigd te stemmen voor het aantal van
de op zijn rekening staande aandelen. De beneficial owner kan op het formulier
aankruisen hoe hij wenst te stemmen en het formulier aan de vennootschap
retourneren. De tweede optie is dat een steminstructieformulier wordt meege-
zonden. De beneficial owner vult het steminstructieformulier in en retourneert
het aan de DTC-participant. Deze zorgt ervoor dat de stemmen conform het

52. Zie Regel 14b-1(b)(3) (voor effectenmakelaars) en Regel 14b-2(b)(4)(ii) (voor banken).
53. De beperking heeft te maken met het feit dat de SEC regels beogen te waarborgen dat de

beneficial owner goed geïnformeerd zijn stem uitbrengt. Op partijen die om volmachten
vragen rust een uitgebreide informatieplicht. Men wil er zeker van zijn dat deze informatie
en de stemformulieren de aandeelhouder (gelijktijdig) bereiken. Dit wordt bewerkstelligd
doordat banken en effectenmakelaars al het materiaal tegelijk doorzenden. Om deze reden
moet in het kader van volmachtverwerving het materiaal altijd ook via de banken en
effectenmakelaars aan de NOBO’s worden gestuurd. Dit vormt in de praktijk, voornamelijk
vanwege de kosten, een grote belemmering voor rechtstreekse communicatie.

54. Zie o.a. Kahan & Rock (2008), p. 1243-1248.
55. Op grond van Regel 17Ad-8(a) dient dit binnen 5 dagen te gebeuren.
56. Voor reguliere aandeelhoudersvergaderingen verricht DTC deze service kosteloos. DTC

verzorgt dergelijke lijsten ook buiten de aandeelhoudersvergaderingen om. In dat geval zijn
er wel kosten aan verbonden.
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formulier worden uitgebracht.57 De hiervoor geschetste keten kan natuurlijk
langer zijn. Zo komt het vaak voor dat de door de vennootschap benaderde
banken de aandelen houden voor andere banken of intermediairs, bijvoorbeeld
uit een andere staat, die op hun beurt weer houden voor achterliggende
beneficial owners.58 Ook hierin voorzien de regels. De door de vennootschap
benaderde banken dienen de namen en adressen van achterliggende banken en
andere intermediairs, die de aandelen niet voor zichzelf houden, door te geven
aan de vennootschap, zodat ook deze banken rechtstreeks door de vennootschap
kunnen worden benaderd.59 Deze achterliggende intermediairs worden door de
SEC respondant banks genoemd. Vervolgens dient de benaderde bank aan de
vennootschap een omnibus proxy af te geven, met recht van substitutie, ten
gunste van deze respondant banks. Op de respondant banks rusten dan weer de
eerder genoemde doorzend- en informatieverplichtingen.60 Deze exercitie kan
net zo vaak worden herhaald totdat men bij de beneficial owners is aanbeland.
Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat de beneficial owners aan het einde van
de ketens uiteindelijk worden bereikt en de gelegenheid krijgen om via een
keten van volmachten hun stem uit te brengen.61 Voor de goede orde verwijs ik
nog naar de hiervoor beschreven Regel 14a-7, waardoor ook aandeelhouders
hun medeaandeelhouders kunnen benaderen voor het verwerven van volmach-
ten.62 In die gevallen hebben ook aandeelhouders de medewerking van banken
en effectenmakelaars nodig om proxymateriaal aan hun medeaandeelhouders te
doen toekomen. Dit levert in de praktijk de nodige problemen op. Het voert te
ver om daar hier op in te gaan.63

Het feit dat het systeem erin voorziet dat de beneficial owners worden bereikt is
nog geen garantie dat de stemmen daadwerkelijk worden uitgebracht. Om er
voor te zorgen dat de quorumeisen worden gehaald worden vaak professionele
proxy firms ingeschakeld. Door deze proxy firms worden bijvoorbeeld NOBO’s
die niet hebben gereageerd telefonisch benaderd.64 Daarnaast zorgt een

57. Zie Brown (1988), p. 753.
58. Dit fenomeen waarbij banken als custodian optreden voor andere banken staat in de

Verenigde Staten bekend als ‘piggy-backing’.
59. Zie Regel 14b-2(b)(4)(i).
60. Zie Brown (1988), p. 750-754 en Klein (1997), p. 166-168.
61. Een aantal van de in Regel 14b-2 vermelde verplichtingen voor banken gelden opmerkelijk

genoeg niet voor effectenmakelaars. Zo is een effectenmakelaar niet verplicht de namen en
adressen door te geven van respondant banks die daar een rekening aanhouden. Zo zijn er
nog wel meer verschillen in de regelingen voor banken en effectenmakelaars die eigenlijk
niet goed verklaarbaar zijn. Zie Klein (1997), p. 168-169.

62. Zie hierover Posch (1997), p. 264-275 en Van Ginneken (1998), p. 134-141.
63. Zie hierover Brown (1988), p. 774-778.
64. Er kunnen ook verschillende partijen zijn die volmachten proberen te verwerven, zodat het

mogelijk is dat de aandeelhouders door verschillende partijen worden benaderd (zoge-
noemde proxy contests of proxy fights).
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specifieke regel van de New York Stock Exchange (NYSE) voor het halen van
de quorumeisen. Wanneer een bij de NYSE aangesloten effectenmakelaar
proxymateriaal naar beneficial owners heeft doorgestuurd, bepaalt NYSE
Rule 452 dat, indien de benefical owner niet binnen tien dagen na ontvangst
van het proxymateriaal heeft gereageerd, de effectenmakelaar deze stemmen
mag uitbrengen.65 De stemmen die op deze wijze door effectenmakelaars
worden uitgebracht worden broker votes genoemd. Een beperking van deze
regel is dat deze stemmen alleen mogen worden uitgebracht als het gaat om
routinematige agendapunten. De NYSE beoordeelt op welke agendapunten de
effectenmakelaars wel en niet mogen stemmen. Deze broker votes zorgen bij
routinematige agendapunten voor hogere percentages van het ter vergadering
vertegenwoordigd kapitaal, waarbij in het algemeen kan worden gesteld dat de
effectenmakelaars de broker votes uitbrengen in lijn met de wens van de
vennootschapsleiding. De laatste jaren zijn onder druk van aandeelhouders
steeds minder onderwerpen als routinematig aangewezen. Fusies en benoemin-
gen van directors met tegenkandidaten (proxy contests) worden niet als
routinematig beschouwd, maar reguliere benoemingen van directors wel. Met
ingang van 1 januari 2010 is Rule 452 behoorlijk ingeperkt en worden ook
reguliere benoemingen niet meer als routinematig aangemerkt.66

Het voorgaande systeem functioneert, maar zeker niet vlekkeloos.67 Mede
doordat het een in de loop van vele jaren gegroeide combinatie is van federaal
recht, statenrecht en beursregelgeving, is de regelgeving uitgebreid, ingewik-
keld en niet erg overzichtelijk. Tegelijkertijd stellen de regels veel verschillende
en vaak strakke termijnen, die voor problemen kunnen zorgen. Zo komt het
proxymateriaal vaak niet of niet op tijd bij de beneficial owner aan.68 Verder
zijn er in de praktijk problemen met het tellen en de verificatie van de
stemmen.69 Dit alles maakt de regels moeilijk te handhaven en het proces
bewerkelijk en kostbaar. Ook voor aandeelhouders die met behulp van Regel
14a-7 hun medeaandeelhouders wensen te benaderen laat het systeem te

65. De effectenmakelaar (tevens DTC-participant) is op grond van de omnibus proxy van Cede
& Co stemgerechtigd.

66. Tevens zijn in februari 2010 de mogelijkheden verruimd om proxymateriaal elektronisch aan
aandeelhouders te verzenden. Zie Amendments to Rules Requiring Internet Availability of
Proxy Materials, SEC Release Nos. 33-9108, 34-61560, IC-29131, (February 22, 2010). Zie
ook Gordon (2008). Zie voor Rule 452 en elektronische verspreiding van proxymateriaal
Verret (2007). De in juli 2010 van kracht geworden Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act, de verstrekkende reactie van het Amerikaanse Congres op de
financiële crisis, bevat bepalingen die de reikwijdte van Rule 452 nog verder zullen
inperken.

67. Zie Kahan & Rock (2008), p. 1248-1270, die spreken over de pathologies of shareholder
voting. Zie ook Brown (1988), p. 758-787 en Klein (1997), p. 169-174.

68. Zie Kahan & Rock (2008), p. 1249-1251.
69. Zie hierover Kahan & Rock (2008), p. 1251-1255.
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wensen over.70 Inhoudelijk gezien valt vooral op dat de beperkingen in de
mogelijkheden om NOBO’s rechtstreeks te benaderen een efficiënte commu-
nicatie met aandeelhouders in de praktijk behoorlijk belemmert.71

7.2.3 Proxy contests: proxy voting in vijandige overname situaties

Proxy contests spelen in de VS in vijandige overnamesituaties een belangrijke
rol. In de praktijk zijn zij een belangrijke aanvulling op de tender offer. Zij
kunnen onder omstandigheden daarvoor zelfs een alternatief zijn. Proxy
contests en tender offers zijn als manieren om controle over een beursvennoot-
schap te verwerven echter niet volledig uitwisselbaar. Voor de invoering van de
Williams Act in 1968 werden tender offers nauwelijks gereguleerd, terwijl men
bij een proxy contest al rekening diende te houden met de uitgebreide federale
proxy regels. Proxy contests waren duur en de uitkomst was hoogst onzeker.
Deze methode werd dus nauwelijks gebruikt om controle te verwerven.72 Dit
veranderde met de komst van de Williams Act, toen er voor tender offers
vergelijkbare transparantieverplichtingen gingen gelden als voor proxy contests.
Desondanks boden tender offers nog een aantal voordelen boven proxy
contests. De overnamegolf uit begin jaren ’80 leidde tot de beroemde uitspraken
van het Delaware Supreme Court waaruit bleek dat de doelvennootschap
behoorlijk wat ruimte had om zich tegen een tender offer te beschermen.73

Moran maakte een poison pill mogelijk. Unitrin bepaalde, kort gezegd, dat als
er nog een mogelijkheid was om een proxy contest te voeren ter vervanging van
de board, aan de Unocal-toets zou worden voldaan en het invoeren en
handhaven van een poison pill in principe was toegestaan. Bovendien maakte
Blasius duidelijk dat het uitoefenen van het stemrecht van aandeelhouders zou
worden beschermd tegen maatregelen van de board die daar inbreuk op zou
maken. Hiermee werden proxy contests in de vijandige overnamecontext weer
een stuk belangrijker.74 Wat de board ook doet, een proxy contest moet mogelijk
blijven. Een proxy contest is daarmee voor een overnemer weer een belangrijk
wapen geworden. Beschermingsmaatregelen kunnen niet alleen via de rechter
worden overwonnen, maar ook via een proxy contest waarin de board wordt
vervangen voor een board die de beschermingsmaatregel intrekt. Aangezien het
in de VS niet meevalt om een beschermingsmaatregel via de rechter aan te tasten,
biedt een proxy contest overnemers een extra optie om de doelvennootschap aan
te vallen. In feite draaien overnamegevechten in toenemende mate uit op een

70. Zie hierover Brown (1988), p. 774-778.
71. Zie Brown (1988), p. 760-764.
72. Zie Millstone (2007), p. 106-110 en Manne (1965), p. 114.
73. Zie hierover § 3.4.
74. Millstone (2007), p. 108.
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verkiezingsstrijd voor de meerderheid van de board.75 De lancering van een
tender offer gaat veelal gepaard met een proxy contest om de zittende board te
vervangen.76

In principe dient een aandeelhouder die een proxy contest overweegt de route
van Regel 14a-7 te volgen, met alle hiervoor gesignaleerde nadelen van dien.
Voor vervanging van de board is Regel 14a-8 immers, zoals gezien, niet
beschikbaar. Naast de voorwaarden van Regel 14a-7 stelt Regel 14a-11 bij
board verkiezingen nog een aantal specifieke eisen aan het proxymateriaal. Er
moet bepaalde informatie over de kandidaten worden vermeld. De verwervende
partijen moeten daartoe een document opstellen en meesturen dat voldoet aan
de eisen van Schedule 14B. Tot de op te geven informatie behoort onder andere
het beroep en arbeidsverleden van de kandidaten, hun aandelenbezit in de
vennootschap en de afspraken die zij hebben met betrekking tot de vervulling
van hun toekomstige taak. De kosten van een dergelijke proxy contest, die fors
kunnen oplopen, komen voor rekening van de aandeelhouder zelf. Dit terwijl de
campagne van de zittende board in principe door de vennootschap worden
gedragen. Het is algemeen aanvaard dat de leiding van een vennootschap kosten
maakt om aandeelhoudersvergaderingen te organiseren en om het quorum te
halen. Dit hoort duidelijk tot hun bestuurstaak. Uitdagers zullen, tenzij zij
succesvol zijn, de kosten zelf moeten dragen.77

Een van de heikele punten bij proxy contests ter vervanging van de board is de
toegang voor aandeelhouders tot het proxymateriaal van de vennootschap. Dit
wordt aangeduid als proxy access. Het komt erop neer dat de vennootschap ook
door aandeelhouders voorgedragen kandidaten voor de board dient op te nemen
in het proxymateriaal en (dus) ook op de toegezonden stemformulieren. Dit zou
voorkomen dat aandeelhouders met eigen kandidaten op grond van Regel 14a-7
een eigen proxy campagne moeten voeren. Over proxy access wordt in de VS al
lang en uitgebreid gediscussieerd. Een belangrijke vraag is of het wenselijk is
en zo ja, of dit in de federale proxy regels moet worden gereguleerd. Dit is een
gevoelig punt, omdat de verkiezing van directors bij uitstek een onderwerp is
van statenrecht, waar volgens velen de federale overheid zich niet mee moet en
kan bemoeien. De SEC heeft het onderwerp in 1942 en in 1977 formeel
bestudeerd, maar dit leidde toen niet tot concrete voorstellen. In een hernieuwde
poging publiceerde de SEC in 2003 ter consultatie een complex voostel voor

75. Zie Strine (2002c), p. 887. Zie Millstone (2007), p. 106-110, die hier kritiek op levert en een
overzicht geeft van de nadelen van proxy voting, mede aan de hand van het overnamege-
vecht tussen Oracle en Peoplesoft. Zie voor forse kritiek ook Bebchuk (2003) p. 46.

76. Zie o.a. Kahan & Rock (2008), p. 1229.
77. Het belangrijkste arrest over de kostenverdeling bij proxy contests is nog steeds een arrest uit

1955, Rosenfeld v. Fairchild Engine & Airplane Corporation, 309 N.Y. 168, 128 N.E.2d 291
(1955).
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het inbedden van regels over proxy access in de federale regels.78 In het
voorstel uit 2003 kregen aandeelhouders in principe toegang tot het proxyma-
teriaal van de vennootschap. Deze toegang was onderworpen aan een aantal
beperkingen. Ten eerste was toegang slechts mogelijk nadat een zogenoemde
triggering event had plaatsgevonden. Er waren twee mogelijke triggering
events. Toegang werd mogelijk als in het voorgaande jaar op een kandidaat
voor de board 35% of meer onthoudingen werden uitgebracht (withhold votes).
Een tweede triggering event kon zijn de aanname door de ava van een
aandeelhoudersvoorstel waarin de vennootschap wordt opgeroepen om proxy
access toe te staan. Dit voorstel diende te zijn ingediend door een aandeel-
houder met ten minste 1% van het uitstaande kapitaal. Een tweede beperking
was dat de toegang slechts zou gelden in de twee jaar nadat zich een triggering
event had voorgedaan. Een derde beperking was dat in die twee jaar, alleen
aandeelhouders die gedurende twee jaar ten minste 5% van het uitstaande
kapitaal hadden gehouden kandidaten in het proxymateriaal van de vennoot-
schap konden laten opnemen. Een vierde beperking bestond eruit dat deze aandeel-
houder slechts voor een minderheid van de board-posities kandidaten mocht
voordragen (een tot drie directors, afhankelijk van de omvang van de board).

Het voorstel van de SEC kreeg zeer veel negatieve reacties, onder andere uit het
bedrijfsleven. Belangrijke kritiek kwam er van de Business Round Table en de
Chamber of Commerce, die zelfs dreigde met rechtszaken. Binnen de SEC werd
het voorstel in eerste instantie gesteund door de drie van de vijf commissioners, te
weten de Republikeinse voorzitter Donaldson en zijn twee Democratische colle-
ga’s. Door alle kritiek op het voorstel begon de Republikein Donaldson te
twijfelen en ontstond er een impasse. Toen Donaldson in 2005 terugtrad als
voorzitter betekende dit het einde van het voorstel. Het onderwerp proxy access
ging hiermee echter niet weg. Op grond van Regel 14a-8 diende een pen-
sioenfonds, de American Federation of State, County and Municipal Employees
(AFSCME) in 2005 bij AIG een aandeelhoudersvoorstel in om bij die vennoot-
schap proxy access te introduceren. AFSCME wilde dat het voorstel zou worden
opgenomen in het proxy statement, zodat de aandeelhouders hierover op de ava
van 2005 zouden kunnen stemmen. AIG verzette zich hiertegen, onder andere op
grond van Regel 14a-8(i)(8), die bepaalt dat voorstellen die te maken hebben met
de benoeming van directors van opname kunnen worden uitgesloten. AIG
verzocht de SEC om een oordeel en de SEC bevestigde in een zogenoemde no
action letter dat zij niet zou optreden tegen de weigering van AIG om dit voorstel

78. Zie Security Holder Director Nominations, SEC Release No. 34-48626 (October 14, 2003).
Dit voorstel heeft geleid tot een groot aantal artikelen. Zie o.a. Bebchuk (2003b), Bebchuk
(2005b), White (2005), Dent (2005), Ashby (2005), DeGaetano (2005), Lipton &
Rosenblum (2003), Brownstein & Kirman (2004), Pozen (2003), McDonnell (2005) en
Brown (2008).

PROXY VOTING

299



in haar proxy statement op te nemen. AFSCME liet het er niet bij zitten, en de
redenering van de SEC werd in de daarop volgende procedure in september 2006
door de Court of Appeals for the Second Circuit resoluut afgewezen, omdat het
niet consistent was met eerdere interpretaties van de SEC.79 Als reactie kondigde
de SEC het voornemen aan om nog voor het proxy seizoen van 2007 regel 14a-8
te herzien, zodat dergelijke proxy access aandeelhoudersvoorstellen alsnog
zouden kunnen worden uitgesloten. Enigszins vertraagd legde de SEC in juli
2007 uiteindelijk twee alternatieve voorstellen ter consultatie voor aan de
markt.80 Het eerste voorstel repareerde inderdaad de schade die de rechter in
de AIG zaak had aangericht en zorgde ervoor dat het duidelijk werd dat
aandeelhoudersvoorstellen die zien op proxy access inderdaad niet in proxy
statements behoefden te worden opgenomen op grond van de exceptie onder regel
14a-8(i)(8). Het tweede voorstel vertoonde gelijkenissen met het voorstel uit 2003
en creëerde een raamwerk voor proxy access bij alle vennootschappen. Na de
openbare consultatie besloot de SEC in november 2007 om het eerste voorstel in
de regels te implementeren. Dit betekent dat invoering van proxy access door
middel van specifieke aandeelhoudersvoorstellen in principe niet tot de moge-
lijkheden behoort. Dit wil niet zeggen dat het onderwerp nu van tafel is. Mede
door de verkiezing van Obama tot President en de daaropvolgende benoeming
van een nieuwe (democratische) voorzitter van de SEC, is in 2009 een nieuw
voorstel van de SEC gepubliceerd.81 Naar aanleiding van de vele, vaak negatieve,
reacties is het proces vertraagd. Inmiddels heeft de SEC een flinke steun in de rug
gekregen van het Congres. In juli 2010 is in reactie op de financiële crisis de
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act van kracht
geworden. Deze wet bevat met name verstrekkende bepalingen ter regulering
van de financiële sector, maar bevat ook enkele bepalingen die op alle beurs-
vennootschappen van toepassing zijn. De wet verstevigt de positie van de SEC
om proxy access regels te kunnen uitvaardigen. De verwachting is dat de SEC dit
op korte termijn zal proberen te doen, zodat deze al in het vergaderseizoen van
2011 van toepassing zullen zijn.

Proxy contests ter vervanging van de board spelen in vijandige overnames een
grote rol. Daarom zijn de federale proxy regels relevant, met name Regel 14a-7 en
14a-11. Regel 14a-8 speelt ook een rol omdat er via aandeelhoudersvoorstellen
wordt geprobeerd proxy access of majority voting af te dwingen (zie hierna).

79. American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME) v. American
Internatinonal Group (AIG), 462 F.3d 121 (2d Cir. 2006).

80. Zie Shareholder Proposals, SEC Release No. 34-56160 (July 27, 2007) en Shareholder
Proposals Relating to the Election of Directors, SEC Release No. 34-56161 (July 27, 2007).

81. Zie Facilitating Shareholder Director Nominations, SEC Release Nos. 33-9046; 34-60089;
IC-28765; File No. S7-10-09 (June 10, 2009).
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Buiten verkiezingen van de board spelen andere soorten aandeelhoudersvoor-
stellen in vijandige overnamesituaties ook een belangrijke rol. In toenemende
mate wordt via aandeelhoudersvoorstellen over de poison pill geprobeerd meer
macht naar aandeelhouders te krijgen. Het betreft kort gezegd voorstellen om het
gebruik van een poison pill aan goedkeuring van de ava te onderwerpen. Dit loopt
via een voorstel om een dergelijke bepaling in de by-laws te laten opnemen. Ook
hier speelt weer de vraag of de vennootschap opname van dergelijke voorstellen
in het proxymateriaal kan uitsluiten op grond van een van de excepties van Regel
14a-8(i).82

Ondanks het feit dat het voorstel van de SEC uit 2003 inzake proxy access is
gesneuveld, hebben aandeelhouders de laatste jaren door een andere ontwikke-
ling toch meer mogelijkheden gekregen om de uitkomst van de verkiezingen
van directors te beïnvloeden. Het betreft de invoering van de zogenoemde
majority voting standaard in plaats van plurality voting.83 Tot voor kort was het
bij beursvennootschappen meestal de regel dat directors werden benoemd door
plurality voting. Dit houdt kort gezegd in dat de kandidaten met de meeste
stemmen voor worden benoemd. Onthoudingen tellen hierbij niet. Buiten proxy
contest situaties betekent dit dat de kandidaten die door de vennootschap
worden voorgedragen vrijwel altijd probleemloos worden benoemd. Het
proxymateriaal noemt slechts deze kandidaten en de vennootschap draagt
voor elke vacature een kandidaat voor. De proxy geeft aandeelhouders door-
gaans slechts de mogelijkheid om voor te stemmen of zich van stemming te
onthouden. Het is gebruikelijk (en het gemakkelijkst) om een vakje aan te
kruisen, waarbij voor alle voorgedragen kandidaten wordt gestemd. Hierdoor
zullen de per vacature voorgedragen kandidaten de enigen zijn die stemmen
krijgen. Er zijn immers geen tegenkandidaten. Bovendien tellen onthoudingen
niet. Dat betekent dat zelfs als vrijwel alle aandeelhouders zich onthouden, één
stem voor de kandidaat voldoende is om te worden benoemd. Op deze wijze
kunnen de stemmen van op de door het management zelf gehouden aandelen
zorgen voor benoeming, zelfs als alle overige aandeelhouders zich van
stemming onthouden. Door het mislukken van het proxy access voorstel van
de SEC, richtten voorstanders van meer aandeelhoudersinvloed hun pijlen op
het veranderen van de plurality voting standaard. Majority voting houdt kort
gezegd in dat een kandidaat wordt benoemd als een meerderheid van de
vertegenwoordigde stemmen (dus inclusief de volmachten, met onthoudingen)
ook daadwerkelijk voor heeft gestemd. Dit betekent dat een onthouding aan

82. Zie over aandeelhoudersvoorstellen om by-laws te wijzigen in verband met poison pills en
majority voting McDonnell (2005), Coffee (1997), Hammermesh (1998) en Gilson (2001b).

83. Zie over de majority voting standaard en de benoeming van directors Sjostrom (2006) en
Sjostrom & Kim (2007), Saunders (2006), Brownstein & Kirman (2004) en Verret (2007).
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waarde wint. Als een meerderheid van de aandeelhouders zich van stemming
onthoudt, wordt de kandidaat niet benoemd.84 De standaard kan op grond van
§ 216 DGCL worden gewijzigd door wijziging van de statuten (charter) of door
wijziging van de by-laws. Aandeelhouders kunnen statuten niet zonder goed-
keuring van de board wijzigen, maar by-laws wel.85 Op grond hiervan kunnen
dus met behulp van Regel 14a-8 aandeelhoudersvoorstellen worden ingediend
om de by-laws zo te wijzigen dat de standaard voor de benoeming van directors
wordt gewijzigd van plurality voting naar majority voting.

Sinds 2005 is bij een ruime meerderheid van de bedrijven uit de S&P 100 de
majority voting standaard ingevoerd.86 Majority voting geeft aandeelhouders
voor een groot deel dezelfde mogelijkheden als proxy access. Via massale
onthoudingen kan ervoor worden gezorgd dat een zittende director niet wordt
herkozen, met alle negatieve (publicitaire) gevolgen van dien. Hiervoor behoeft
geen proxy statement bij de SEC te worden gedeponeerd. Zeker met de hiervoor
beschreven wijzigingen in de New York Stock Exchange regels inzake broker
votes hebben aandeelhouders in de praktijk minder stemmen nodig om ervoor te
zorgen dat een director niet wordt herkozen dan zij nodig zouden hebben gehad
onder de proxy access voorstellen. Bovendien was het proxy access voorstel
aan stevige beperkingen onderworpen.87

84. Het is in de praktijk nog iets gecompliceerder. § 141(b) DGCL bepaalt namelijk dat een
director in functie blijft totdat zijn of haar opvolger is benoemd of hij of zij terugtreedt of
wordt ontslagen. Dit is de zogenoemde holdover rule. Indien een zittende director niet wordt
herbenoemd, blijft hij of zij op grond van de holdover rule nog zitten. Om majority voting
echt effectief te maken, moet dus ook deze holdover rule worden geadresseerd. Dit kan
door een wijziging van § 141(b) in 2006. Zie hierover uitgebreid Sjostrom & Kim (2007),
p. 19-28.

85. Zie § 242(b) DGCL en Zie § 109 DGCL. Als de statuten dat toestaan, en dat is gebruikelijk,
dan kan de board op haar beurt by-laws wijzigen zonder goedkeuring van aandeelhouders.
De vraag is dan of de board een door aandeelhouders gewijzigde by-law weer terug kan
wijzigen in plurality voting. Dit is niet geheel duidelijk, zelfs niet als de gewijzigde by-law
uitdrukkelijk bepaalt dat dit niet kan. Zie McDonnell (2005), p. 261-262.

86. Zie Kahan & Rock (2010), p. 1011.
87. Er is uiteraard wel een verschil tussen majority voting en proxy access. Bij majority voting

kan de aandeelhouder niet zelf een kandidaat voordragen terwijl dit bij proxy access wel kan.
Desondanks biedt majority voting een aantal voordelen. Zo zal het voor aandeelhouders
gemakkelijker zijn om overeenstemming te bereiken dat zij een bepaalde director niet
herkozen willen hebben dan dat zij, daarnaast, ook nog eens overeenstemming moeten
bereiken over een voor te dragen vervangende kandidaat. Bovendien is de drijfveer van
aandeelhouders vaak vooral de wens om van een bepaalde director af te komen en niet
zozeer de wens om een eigen kandidaat te laten benoemen. Zie Kahan & Rock (2010),
p. 1020-1021.
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7.3 Nederland

7.3.1 Inleiding

Ook in Nederland komt de besluitvorming in de ava tot stand doordat
aandeelhouders gebruik maken van hun stemrecht. Aandeelhouders kunnen
hun stemrecht persoonlijk uitoefenen of zich laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde.88 Besluiten worden in principe genomen met een volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of statuten anders
bepalen.89 De wet schrijft slechts zelden een versterkte meerderheid voor.90 In
de praktijk komt het wel veel voor dat statuten eisen dat statutenwijzigingen,
fusies en andere belangrijke besluiten met een twee derde of driekwart meer-
derheid moeten worden genomen.91

Aan de besluitvorming in de ava worden in principe geen quorumvereisten
gesteld. Een quorumvereiste houdt in dat de geldigheid van door de ava
genomen besluiten afhankelijk is van de aanwezigheid of vertegenwoordiging
van een bepaald gedeelte van het uitstaande aandelenkapitaal.92 De wet stelt
maar in een klein aantal gevallen een quorumvereiste,93 en ook in de statuten
van vennootschappen komen quorumvereisten relatief weinig voor. Het gevolg

88. Art. 2:117 lid 1 BW. Lid 1 spreekt van een schriftelijke gevolmachtigde. Een elektronische
volmacht kan sinds de implementatie Europese richtlijn inzake elektronische handel in 2004
ook. Dit werd opgenomen in een nieuw lid 5 bij art. 2:117 BW, waarin expliciet werd
gemaakt dat een elektronisch, via internet, afgegeven volmacht (steminstructie) geldig is.
Zie Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel, Staatsblad 2004, 210 en Besluit
inzake tijdstip inwerkingtreding Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel,
Staatsblad 2004, 285. Inmiddels is dit lid 6 geworden, zie art. 2:117 lid 6 BW. ook. Op
grond van art. 2:117 lid 6 BW wordt aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht voldaan
indien de elektronisch is vastgelegd.

89. Art. 2:120 lid 1 BW.
90. Alleen bij besluiten over de beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (art. 2:96a lid 7

BW), en bij een besluit tot kapitaalvermindering (art. 2:99 lid 6 BW) schrijft de wet voor dat
het besluit met een versterkte meerderheid wordt genomen.

91. Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 218.
92. Art. 2:120 lid 2 BW.
93. Alleen de artikelen 2:114 BW (over besluiten over onderwerpen die niet in de oproep voor

de vergadering vermeld zijn), 2:115 BW (over besluiten op vergaderingen waarvan de
oproeping niet met inachtneming van de juiste termijn is geschied), 2:116 BW (over
besluiten op een vergadering die in een andere gemeente gehouden wordt dan op grond van
de wet of statuten behoort), 2:121 BW (over besluiten tot statutenwijziging terwijl de
statuten statutenwijzigingen uitsluiten) en 2:123 BW (over besluiten tot statutenwijziging
terwijl de statutenwijziging in de oproeping niet als onderwerp van de vergadering genoemd
is), stellen de eis dat het hele geplaatste aandelenkapitaal op de vergadering vertegenwoor-
digd is, om deze besluiten te kunnen nemen.
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hiervan is dat de ava in Nederland in de meeste gevallen rechtsgeldige besluiten
kan nemen ondanks het feit dat maar een relatief klein gedeelte van het
uitstaande aandelenkapitaal op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
is. Aandeelhoudersabsenteïsme is in Nederlandse vennootschappen dan ook
een bekend verschijnsel. In de praktijk komen maar relatief weinig aandeel-
houders naar vergaderingen al dan niet bij volmacht. Veel aandeelhouders zijn
beleggers die hun aandelen zien als een financiële belegging en minder zijn
geïnteresseerd in de zeggenschapsrechten die aan het aandeelhouderschap zijn
verbonden. Zij hebben er over het algemeen geen behoefte aan om zich te
bemoeien met vennootschappelijke aangelegenheden zoals het beleid en de
samenstelling van het bestuur. Het gaat deze beleggers niet om hun stemrecht
maar om hun recht op dividend en eventuele stijging van de beurskoers. Als de
gang van zaken binnen de vennootschap hun niet bevalt zullen zij hun aandelen
verkopen. Zij zullen zich in de regel dus ook niet met een verbetering van het
vennootschapsbeleid bezig houden. Er is wel een stijging van de opkomst waar
te nemen, maar toch is bij Nederlandse vennootschappen aandeelhouders-
absenteïsme eerder regel dan uitzondering. Aandeelhoudersabsenteïsme kan
het besturen van een vennootschap bemoeilijken. Als maar een klein gedeelte
van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, is het mogelijk om met een
relatief beperkt aantal aandelen de besluitvorming van de ava te beïnvloeden.
Het gevaar van aandeelhoudersabsenteïsme is dan ook dat een relatief kleine
groep wisselende aandeelhouders belangrijke besluiten min of meer willekeurig
kunnen beïnvloeden. Nederlandse vennootschappen hebben als reactie op dit
risico van oudsher gebruik gemaakt van bepaalde beschermingsconstructies.
Deze beschermingsconstructies zorgen ofwel voor een consistente besluitvor-
ming in de ava, ofwel voor een inperking van de invloed van de ava, zodat
wisselvallige besluitvorming minder gevolgen heeft (deze laatste worden ook
wel oligarchische regelingen genoemd).94

Een oplossing voor het aandeelhoudersabsenteïsme kan ook worden gezocht in
het actief verwerven van volmachten. Dit fenomeen is in Nederland, in
tegenstelling tot de VS, relatief onbekend. In 1980 besteedde de Shell-jurist
Van de Vijver in de NGB lustrumbundel van dat jaar bij mijn weten voor het
eerst in de Nederlandse rechtsliteratuur uitgebreid aandacht aan het Ameri-
kaanse fenomeen proxy solicitation.95 Sindsdien is er in Nederland op dit
gebied veel gebeurd. Na ongeveer 15 jaar van relatieve rust heeft het onderwerp
vanaf de tweede helft van de jaren ’90 in een toenemende belangstelling
gestaan. Deze belangstelling is een logisch gevolg van de discussies over

94. Daarnaast bieden beschermingsconstructies uiteraard ook bescherming tegen vijandige
overnames. Zie hierover § 2.3.

95. Zie Van de Vijver (1980), p. 213 e.v.
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beschermingsconstructies en corporate governance, waarmee het onderwerp
proxy solicitation duidelijke raakvlakken heeft.96 Het gaat om de participatie
van aandeelhouders in de ava en houdt derhalve direct verband met het
functioneren van de vergadering als besluitvormend orgaan. Proxy solicitation
is in Nederland theoretisch mogelijk. Er zijn geen wettelijke belemmeringen die
het op grote schaal verwerven van volmachten onmogelijk maken. Er bestaan in
Nederland ook geen specifieke regels over actieve volmachtverwerving. Ner-
gens in de wet of in de beursregels wordt het onderwerp geregeld. Hieruit kan
men concluderen dat het verwerven van volmachten in principe is toegestaan.
Besturen of aandeelhouders die volmachten willen verwerven zullen zich
slechts behoeven te richten naar wat de redelijkheid en billijkheid hun in het
algemeen voorschrijft.97 Daarnaast zal uiteraard iedereen die volmachten
verwerft de marktmisbruikregels en art. 6:162 BW moeten naleven.98 Ondanks
het feit dat het is toegestaan komt proxy solicitation, zoals dat in de VS bestaat,
in Nederland nauwelijks voor. Dit komt door een aantal praktische en juridische
problemen. Een belangrijk probleem is dat vennootschappen hun aandeel-
houders in principe niet kennen en dus ook niet kunnen bereiken. Om dit op te
lossen is in 1997 een proefproject gestart van een elftal beursgenoteerde
ondernemingen, dat mede ten doel heeft via het Communicatiekanaal Aandeel-
houders een systeem van ‘stemmen op afstand’ in Nederland mogelijk te
maken. Door middel van het Communicatiekanaal Aandeelhouders wordt sinds
het vergaderseizoen 2000 op bescheiden schaal bij een aantal Nederlandse
beursvennootschappen daadwerkelijk op afstand gestemd.99 Van de mogelijk-
heid van het verwerven van volmachten wordt al lange tijd veel verwacht. De
Commissie Corporate Governance heeft in haar rapport uit 1997 gepleit voor de
invoering van een systeem van proxy solicitation en verwacht dat het een
positieve invloed zal hebben op de corporate governance in Nederland.100 Het
kabinet heeft zich ook reeds in 1998 voorstander getoond en heeft aangekon-
digd dat het zou bezien of barrières voor een succesvolle toepassing van het

96. Zie o.a. het rapport van de Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in
Nederland, De veertig Aanbevelingen, 1997, p. 26, waar wordt gepleit voor de invoering
van een systeem van proxy solicitation.

97. Art. 2:8 lid 1 BW. Zie Verdam (2004a).
98. Zie Van de Vijver (1980), p. 225.
99. Zie over proxy voting in Nederland Winter (1998), Winter & Van Ginneken (2000), Winter

& Van Ginneken (2009), Verdam (2004a) en Verdam (2004b).
100. Zie het rapport van de Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in

Nederland, De Veertig Aanbevelingen, 25 juni 1997, p. 26.
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systeem door middel van wetgeving weggenomen dienden te worden.101 Ook
de Nederlandse Corporate Governance Code uit 2003 bevat een aanbeveling
aan de wetgever om stemmen op afstand te faciliteren en te ondersteunen.102 De
algemene verwachting is dat door het verwerven van volmachten de participatie
van kapitaalverschaffers zal worden bevorderd. Het aandeelhoudersabsenteïsme
zal worden teruggedrongen en de aandeelhoudersvergadering als besluitvormend
orgaan zal aan belang winnen. Tot nu toe zijn deze verwachtingen niet waarge-
maakt. Een systeem zoals dat in de VS bestaat, waarbij aandeelhouders structureel
bij volmacht stemmen, bestaat nog niet. Het enige wat enigszins in de buurt komt,
is het stemmen op afstand via het Communicatiekanaal. In § 7.3.2 ga ik kort in op
de werking van het Communicatiekanaal. In § 7.3.3 geef ik de huidige stand van
zaken in Nederland weer, waarna ik in § 7.3.4 in ga op de vraag of proxy contests
in Nederland voorkomen.

7.3.2 Het Communicatiekanaal Aandeelhouders

A. Opzet

Het systeem dat aan voornoemd proefproject ten grondslag ligt is ontwikkeld
door de voor dit doel in 1997 opgerichte Stichting Communicatiekanaal Aandeel-
houders (hierna kortweg de Stichting of het Communicatiekanaal), in samen-
werking met de grote banken in Nederland, de Amsterdamse beurs (toen nog
Amsterdam Exchanges NV en (de rechtsvoorganger van) Broadridge, op dit
gebied de grootste service provider in de VS.103 Doel van het Communicatie-
kanaal is het mogelijk maken van contacten tussen de deelnemende vennoot-
schappen en hun aandeelhouders en tussen aandeelhouders onderling. Via het
Communicatiekanaal kunnen informatiepakketten en steminstructieformulieren
naar aandeelhouders worden toegezonden. Door het steminstructieformulier
ingevuld en ondertekend terug te sturen kunnen aandeelhouders deelnemen aan
de besluitvorming in de ava.

101. Zie kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Corporate Governance, De NV 76
(1998), nr. 5, p. 119-123.

102. Zie Code (2003), p. 57-58 (nr. 50 t/m 53 van de verantwoording) en p. 63-64 (nr. 6 t/m 8 van
de aanbevelingen aan de wetgever). In de ter consultatie gepubliceerde concept-code beval
de commissie vennootschappen nog aan om – nadat de wetgever dit mogelijk had gemaakt –
haar aandeelhouders de mogelijkheid te bieden op afstand te stemmen, stemvolmachten en
steminstructies te werven. Deze zijn in de definitieve Code geschrapt omdat deze bepalingen
niet konden worden nageleefd voordat de wetgever een en ander zou hebben gefaciliteerd.
De aanbevelingen aan de wetgever om dit te doen bleven in stand.

103. Zie over de opzet van het Communicatiekanaal en de juridische en praktische problemen die
daarbij een rol speelden Winter (1998). Zie ook Van Ginneken (1999b), Winter & Van
Ginneken (2000), Van Ginneken (2001c). Zie over het Communicatiekanaal ook Verdam
(2004a) en Verdam (2004b).
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Voornaamste struikelblok voor dergelijke contacten met en tussen aandeel-
houders was de wijze waarop op de beurs verhandelde aandelen worden
gehouden, waardoor beursvennootschappen niet weten wie hun aandeelhouders
zijn. Dit vloeit voort uit de tijd dat slechts in aandelen aan toonder werd
gehandeld, waarna in de Wet giraal effectenverkeer (Wge) 1977 een volledig
gegiraliseerd systeem van aandelenoverdracht werd geïntroduceerd. De handel
in aandelen gaat, behoudens de meldingsplichten voor grote belangen, volledig
buiten het gezichtsveld van de vennootschap om. De introductie in 2001 van de
mogelijkheid om aandelen op naam in het systeem van de Wge op te nemen
heeft dit probleem niet opgelost.104 Beursvennootschappen weten nog steeds
niet precies wie hun aandeelhouders zijn. De banken die aangesloten instel-
lingen zijn van Euroclear (voorheen Necigef) onder het systeem van de Wge
weten dat wel. Zij houden verzameldepots aan voor de aandelen van de
verschillende beursvennootschappen.105 Wanneer een belegger die een effec-
tenrekening aanhoudt bij een bank aandelen in die vennootschap koopt, worden
de aandelen giraal geleverd via een bijschrijving op zijn effectenrekening. Er
ontstaat een tegoed op zijn effectenrekening. Voor het bedrag van dit tegoed
wordt de belegger deelgenoot in het verzameldepot. Als deelgenoot in een
verzameldepot van aandelen in een vennootschap is de effectenrekeninghouder
gerechtigd tot de aandelen van de vennootschap. De deelgenoot wordt be-
schouwd als aandeelhouder, met alle rechten en plichten van dien. Art. 11 en 15
Wge waarborgen dat hij zijn rechten als aandeelhouder ook kan uitoefenen. Als
vuistregel kan worden gehanteerd dat effectenrekeninghouders bij aangesloten
instellingen formeel als aandeelhouders dienen te worden aangemerkt.106 Uit
de administraties van de aangesloten instellingen blijkt dus wie op welk
moment aandeelhouder is in beursgenoteerde vennootschappen in Nederland.
In het Communicatiekanaal worden deze gegevens via de banken verzameld en
gebruikt om de aandeelhouders te bereiken.

Alleen aandeelhouders die op voorhand hiervoor toestemming hebben gegeven
worden via het Communicatiekanaal benaderd. Eind jaren ’90 zijn de meeste
beleggers in Nederland, ongeveer 1,3 miljoen in totaal, via hun bank benaderd
met de vraag of zij in het kader van het Communicatiekanaal geïnteresseerd
waren in het ontvangen van informatie van de deelnemende vennootschappen
waarin zij aandelen houden. Tevens is hen medegedeeld dat zij langs deze weg
zouden kunnen participeren aan aandeelhoudersvergaderingen door te stemmen
op afstand. Door deel te nemen geeft de belegger toestemming aan zijn bank
om zijn naam- en adresgegevens en gegevens omtrent de door hem gehouden
aandelen voor het Communicatiekanaal te gebruiken. Indertijd hebben ruim

104. Zie o.a. Van Ginnneken (2001c) en Winter (2001b).
105. Zie art. 9 Wge e.v.
106. Zie HR 23 september 1994, NJ 1996, 461.
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200.000 beleggers positief gereageerd. Sinds die tijd zijn beleggers niet meer op
deze schaal benaderd. Met de banken is afgesproken dat nieuwe rekening-
houders de mogelijkheid wordt geboden zich voor het Communicatiekanaal op
te geven. Het is echter de stellige indruk dat dit nauwelijks gebeurt. Het
Communicatiekanaal kampt dus met een afkalvend bestand. Een van de
problemen van het Communicatiekanaal is dan ook dat in de praktijk maar
een beperkt aantal beleggers wordt bereikt.

B. Toegang voor aandeelhouders: het protocol

In het systeem is voorzien in de mogelijkheid dat ook aandeelhouders zich via het
Communicatiekanaal tot hun medeaandeelhouders kunnen richten. De Stichting
heeft met het Platform Beleggers een protocol voor het gebruik van het
Communicatiekanaal door aandeelhouders opgesteld. Het Platform Beleggers is
een platform van particuliere beleggers, vertegenwoordigd door de VEB, en
institutionele beleggers, vertegenwoordigd door Eumedion (destijds de Stichting
Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen (SCGOP) genaamd).
Bij het opstellen van een dergelijke regeling is het van belang een juiste balans te
vinden. Enerzijds dienen aandeelhouders reële mogelijkheden te krijgen om van
het systeem gebruik te kunnen maken. Anderzijds dienen waarborgen te worden
gecreëerd tegen misbruik.

Over het meezenden van informatie van aandeelhouders met die van de vennoot-
schap zijn in grote lijnen de volgende afspraken in het protocol vastgelegd. Op
basis van deze afspraken zijn aandeelhouders vanaf 2001 in de gelegenheid
geweest informatie via het Communicatiekanaal aan medeaandeelhouders mee te
laten zenden met de informatie van de vennootschap.107 Om een verzoek daartoe
te kunnen doen dienen de verzoekende aandeelhouders ten minste 1% van het
geplaatst kapitaal van een vennootschap vertegenwoordigen of, indien dit lager is,
aandelen in de vennootschap bezitten met een beurswaarde van EUR 250.000.
Aan de inhoud van de mee te zenden informatie worden voorwaarden gesteld.
Een belangrijke voorwaarde is dat de informatie rechtstreeks betrekking moet
hebben op één of meer voor de ava geagendeerde onderwerpen. Dit houdt in dat
de aandeelhouders niet via het Communicatiekanaal voorstellen op de agenda van
de vergadering kunnen plaatsen. Agendapunten kunnen slechts aan de agenda
worden toegevoegd op de wijze zoals dat wettelijk of statutair is geregeld. Indien
op deze wijze bepaalde punten aan de agenda zijn toegevoegd en de vennootschap

107. In het vergaderseizoen van 1999 verzocht Greenpeace aan Shell om informatie mee te laten
zenden over een voorstel om Shell te laten investeren in een fabriek voor het maken van
zonnepanelen. Shell wees dit verzoek om een aantal redenen af, onder andere vooruitlopend
op de voorwaarden die in het protocol zouden worden gesteld aan de informatie die
aandeelhouders wensen mee te zenden.
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via het Communicatiekanaal informatie toestuurt, kunnen aandeelhouders ook
over deze agendapunten informatie laten meesturen. De informatie die op verzoek
van een (groep van) aandeelhouder(s) wordt meegestuurd mag geen stemformu-
lier of verzoek om afgifte van een volmacht bevatten. In het ontwikkelde systeem
kunnen alleen de door Broadridge gedrukte steminstructieformulieren worden
verwerkt. Op basis van de meegezonden informatie vullen de aandeelhouders het
steminstructieformulier in. Belangrijk voor de toegankelijkheid van het systeem
voor aandeelhouders is dat de kosten van de reproductie en verzending van de
mee te sturen informatie voor rekening van de vennootschap komen.

Het verzoek om informatie mee te mogen zenden moet schriftelijk zijn en
aan een aantal vereisten voldoen.108 Tegen een beslissing van de vennootschap
de informatie niet mee te zenden kunnen verzoekers opkomen door hierover
een bindend advies te vragen aan een voor het Communicatiekanaal ingestelde
Raad van Toezicht. De samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht
wordt geregeld in een reglement, dat, net als het protocol, door de Stichting is
opgesteld in samenwerking met het Platform Beleggers.109

7.3.3 De stand van zaken

Het Communicatiekanaal is vanaf het begin geconfronteerd met een groot
aantal juridische en praktische problemen. Een aantal is, al dan niet met behulp
van de wetgever, opgelost.110 In de tijd dat het Communicatiekanaal werd
opgezet was het uitsluitend mogelijk op papier te communiceren met en tussen
aandeelhouders. Inmiddels is het Communicatiekanaal volledig aangepast
aan de elektronische omgeving, mede met behulp van nieuwe regelgeving. In
dit verband belangrijker nog dan de invoering van de Wet elektronische

108. Een praktische beperking is dat de informatie niet meer omvat dan twee tweezijdig bedrukte
vellen A-4. De informatie mag geen persoonlijke grief betreffen en geen commerciële uiting
bevatten. Evenmin mag de informatie verwarringwekkend, onjuist of misleidend zijn. Het
verzoek zelf dient naast enige gegevens over de verzoekers een aantal verklaringen te
bevatten van meer procedurele aard.

109. Zie over deze procedure en de werking van de Raad van Toezicht uitgebreid Winter & Van
Ginneken (2000).

110. Zie voor een overzicht van de opgeloste problemen en verbeteringen die de laatste tien jaar
aan het Communicatiekanaal zijn aangebracht Winter & Van Ginneken (2009). Zo was voor
een efficiënt systeem van stemmen op afstand een registratiedatumsysteem noodzakelijk. Zie
o.a. Winter (1998), p. 81-103 en Van Ginneken (1999), p. 404-410. Zie ook Eisma (1998c),
p. 551-552 en Van Olffen (1999), p. 147 e.v. Een wetswijziging in 1999 maakte dit mogelijk.
Inmiddels is het systeem efficiënter geworden door de mogelijkheid een registratiedatum
verder voor de ava vast te stellen. Per 1 januari 2007 werd met de inwerkingtreding van de
Wet elektronische communicatiemiddelen de maximumtermijn 30 dagen. Met de imple-
mentatie van de Richtlijn Aandeelhoudersrechten uit 2007 (2007/36/EC) is de maximum-
termijn op 28 dagen gesteld, zie art. 2:119 lid 2 BW.
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communicatiemiddelen in 2007, is de implementatie van de Europese richtlijn
inzake elektronische handel in 2004, waarin expliciet werd gemaakt dat een
elektronisch, via internet, afgegeven volmacht (steminstructie) geldig is, zie
art. 2: 117 lid 6 BW. Hiermee werd de deur voor het Communicatiekanaal open
gezet voor elektronische volmachten. De stemprocedure werd hierop aangepast
en met ingang van het vergaderseizoen 2005 was het voor aandeelhouders
mogelijk om hun volmacht via internet af te geven. Ook het protocol is aan de
elektronische omgeving aangepast. Als gevolg hiervan is het Communicatie-
kanaal in toenemende mate nog slechts infrastructuur. Er worden steminstruc-
tieformulieren verstuurd (per e-mail of per post) en de overige informatie staat
op internet. Van de aandeelhouders die hun volmacht via internet afgeven
worden e-mail adressen verzameld; indien gewenst, krijgen zij voortaan alle
informatie per e-mail (met relevante links) toegestuurd, waardoor geen fysieke
stukken meer behoeven te worden rondgestuurd. Dit scheelt druk- en verzend-
kosten. Bovendien zijn de kosten van het systeem fors lager. In deze volledig
elektronische omgeving verschuift het systeem van push: het actief verzenden
van informatie aan aandeelhouders, naar pull: de vennootschap stelt alle
informatie beschikbaar op haar website en aandeelhouders halen de voor hen
relevante informatie zelf van deze site.

De infrastructuur van het Communicatiekanaal biedt goede mogelijkheden voor
een efficiënt systeem van stemmen op afstand. Desondanks wordt van deze
faciliteit relatief weinig gebruik gemaakt. Dit komt door een aantal problemen,
die niet alleen het Communicatiekanaal treffen, maar in algemene zin een
efficiënt internationaal werkend systeem van stemmen op afstand in de weg
staan. De meest belangrijke zijn het feit dat maar een beperkt aantal aandeel-
houders via het systeem wordt bereikt en het probleem van grensoverschrijdend
stemmen.111 Deze problemen vloeien voornamelijk voort uit het gegeven dat
aandelen in de praktijk op grote schaal worden aangehouden via ketens van
effectenintermediairs. Zeker indien de ketens van effectenintermediairs grens-
overschrijdend zijn kunnen er conflicterende rechtsregels zijn, waardoor
onduidelijk is wie stemgerechtigd is. Bij grensoverschrijdend stemmen op
afstand nemen de juridische en praktische complicaties exponentieel toe.112

Aangezien inmiddels 80% van de aandelen in Nederlandse beursvennootschap-
pen in buitenlandse handen zijn, staan deze complicaties een effectief systeem
van proxy voting in de weg. Deze problematiek vereist een integrale interna-
tionale aanpak teneinde duidelijkheid te scheppen in de verschillende regels van

111. Zie over deze problemen uitgebreid Winter (2000) en Van Ginneken (2001c).
112. Zie Winter (2000), p. 30-45.
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vennootschapsrecht, effectenrecht en internationaal privaatrecht.113 Er is ten
minste een Europese aanpak nodig. Men moet duidelijk maken wie in
internationale ketens mag bepalen hoe er wordt gestemd. Hierbij is het
wenselijk dat men in Europa, net als in de VS, op de een of andere manier
uitkomt bij een regeling waarbij de uiteindelijke beleggers, de economische
belanghebbenden, stemgerechtigd zijn. Men zal dan tegelijkertijd moeten
bewerkstelligen dat deze stemgerechtigden ook daadwerkelijk worden bereikt
en hun stem kunnen uitbrengen.

Helaas is op dit terrein een kans gemist. De noodzaak van een internationale
aanpak is onderkend. Dit probleem was, mede dankzij de oratie van Jaap
Winter in 2000, onderdeel van het mandaat van de in 2001 door de Europese
Commissie in het leven geroepen High Level Group of Company Law Experts,
die zich moest buigen over de modernisering van het vennootschapsrecht in
Europa. Gezien de omvang en aard van dit probleem, is besloten dat het
element van het grensoverschrijdend stemmen zou worden bekeken door een
aparte internationale deskundigengroep. Dit op initiatief van de Nederlandse
Minister van Justitie. Er is een Expert Group on Cross-Border Voting ingesteld.
Ook deze groep stond onder voorzitterschap van Winter en ook een ander lid
van de High Level Group maakte deel uit van deze groep die zich specifiek zou
richten op grensoverschrijdend stemmen. De groep heeft eind 2002 een rapport
uitgebracht over de problematiek, met daarin enkele concrete voorstellen voor
oplossingen.114 De High Level Group of Company Law Experts heeft deze
voorstellen integraal ondersteund en opgenomen in zijn eigen rapport over de
modernisering van het Europese vennootschapsrecht dat eveneens eind 2002 is
verschenen.115 Helaas heeft de Europese wetgever de aangedragen oplossingen
niet overgenomen. Het begon veelbelovend, doordat de Europese Commissie
dit onderwerp in haar Action Plan uit 2003 uitdrukkelijk noemde als een
onderwerp dat op korte termijn moest worden opgelost.116 Dit zou in de
Richtlijn Aandeelhoudersrechten moeten gebeuren. Uiteindelijk zijn echter alle
echte oplossingen, na drie consultatierondes, in het Europese politieke
krachtenveld gesneuveld. Een aantal landen heeft zich tegen het opnemen
van verdergaande bepalingen op dit terrein verzet. De Richtlijn bevat
derhalve geen dwingende bepalingen over het oplossen van het probleem van

113. Zie Winter (2000), p. 54-57.
114. Expert Group on Cross Border Voting (2002). Zie over het rapport Van den Hoek (2003),

Uniken Venema (2003), p. 266-276 en Verdam (2004a), p. 84-85.
115. High Level Group of Company Law Experts (2002b).
116. Zie European Commission, Modernising Company Law and Enhancing Corporate Gover-

nance in the European Union – A Plan to Move Forward, COM (2003), 284.
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grensoverschrijdend stemmen.117 Dit tot spijt van de Nederlandse wetgever, die
inmiddels zelf probeert een oplossing dichterbij te brengen.118

7.3.4 Proxy contests in Nederland

Uit het voorgaande blijkt dat in Nederland geen efficiënt systeem van stemmen
op afstand bestaat. Het zal dan ook niet verbazen dat proxy contests zoals deze
in de VS bekend zijn in Nederland tot nu toe niet voorkomen. De reden
hiervoor is eenvoudig. Er is geen vergelijkbaar systeem van proxy voting. Het
Communicatiekanaal, dat er nog het dichtst bij in de buurt komt, biedt wel de
infrastructuur voor stemmen op afstand, maar wordt maar door een beperkt
aantal vennootschappen gebruikt. Bovendien wordt maar een beperkt aantal
aandeelhouders bereikt. Daarnaast is het zo, dat er via het Communicatiekanaal
geen stemadvies mag worden gegeven. Aandeelhouders hebben wel toegang en
kunnen via de mee te zenden informatie wel aangeven hoe zij vinden dat er
gestemd zou moeten worden, maar zij mogen niet oproepen op die manier te
stemmen. Zij mogen ook geen volmacht vragen. Dit geldt ook voor de
vennootschap. Bovendien bestaat geen met Regel 14a-7 vergelijkbare toegang.
Dit maakt het systeem niet echt geschikt voor een proxy contest zoals deze
bestaat in de VS.

Ook buiten de sfeer van het Communicatiekanaal komen proxy contests, die
theoretisch misschien wel mogelijk zijn, niet of nauwelijks voor. Dat komt door
het feit dat er buiten het Communicatiekanaal geen efficiënte manieren zijn om
medeaandeelhouders te bereiken en op een gemakkelijke manier te vragen een
volmacht af te geven.Wat dat betreft is interessant te bezien dat bij de strijd tussen
RNA en Westfield, RNAwel heeft geprobeerd een proxy contest aan te wakkeren
via de steun aan een daartoe opgerichte stichting SBBR, maar dat dat in de
praktijk nauwelijks effect heeft gehad. Belangrijk is wel dat de Hoge Raad heeft
geoordeeld dat dergelijke steun geoorloofd is. Hieruit valt op te maken dat als er
dus wel een infrastructuur zou zijn, een vennootschap hiervan actief gebruik zou
mogen maken om haar standpunt te ondersteunen. Als volmachtverwerving zich

117. De Europese Commissie heeft slechts een aanbeveling gedaan. Zie hierover kritisch ook het
Position Paper van het European Corporate Governance Forum van 24 juli 2006.

118. Naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance in mei
2007 heeft het kabinet in juli 2009 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd
(Wetsvoorstel 32 014). Het wetsvoorstel voorziet in een regeling die tracht de communicatie
tussen vennootschappen en haar aandeelhouders en tussen aandeelhouders onderling te
verbeteren. Het valt te waarderen dat het kabinet een poging doet aan het verzoek van de
Monitoring Commissie tegemoet te komen. De voorgestelde regeling bevat echter een aantal
tekortkomingen en het is de vraag of de regeling in deze vorm in de praktijk veel zal worden
toegepast. Zie hierover Winter & Van Ginneken (2009) en Uniken Venema (2009).
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al voordoet, is dit niet structureel en geheel ongeregeld.119 In Nederland bestaan
geen specifieke regels over actieve volmachtverwerving. Nergens in de wet of in
de beursregels wordt het onderwerp geregeld. Besturen, aandeelhouders of andere
bij de vennootschap betrokkenen die volmachten willen verwerven zullen zich
dienen te houden aan wat de redelijkheid en billijkheid uit art. 2:8 BW in het
algemeen voorschrijft. Daarnaast zullen zij slechts behoeven te zorgen dat zij niet
handelen in strijd met art. 6:162 BW.120 Ten slotte zouden ook de marktmis-
bruikregels een rol kunnen spelen. Binnen deze ruime grenzen, die met uitzonde-
ring van de marktmisbruikregels civielrechtelijk moeten worden gehandhaafd,
speelt de volmachtverwerving en -verlening in Nederland zich af.

Er zijn mij maar enkele voorbeelden bekend waarbij de vennootschapslei-
ding actief volmachten heeft proberen te werven.121 Naast – tot op zekere
hoogte – RNA, heeft alleen het bestuur van Caland Holdings in het begin van
de jaren ’80 tweemaal geprobeerd om op grote schaal volmachten te verwerven.
Het bestuur stuurde stemvolmachten en een verkorte versie van het jaarverslag
naar banken en commissionairs. Zij moesten deze op hun beurt weer doorsturen
naar hun cliënten, die bij hen een deposito hadden waarin aandelen Caland
zaten. Daarnaast werden de aandeelhouders door een advertentie op de
mogelijkheid gewezen om volmacht te verlenen. De hoeveelheid volmachten
die uiteindelijk werd verleend viel tegen, en mede door de hoge kosten werd het
systeem na twee jaar al weer verlaten.

Ook volmachtverwerving door anderen dan het bestuur komt in Nederland
ogenschijnlijk niet vaak voor. Er is in Nederland eigenlijk maar een geval van
volmachtverwerving bekend dat enigszins lijkt op het Amerikaanse proxy
solicitation. Het initiatief hiertoe werd genomen door de actiegroepen Stichting
Werkgroep Kairos en ‘Pax Christi Nederland’. Zij probeerden voor de aandeel-
houdersvergaderingen van NV Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maat-
schappij in 1978 en 1979 volmachten te verwerven ter ondersteuning van hun
standpunten. Door advertenties in dagbladen probeerden zij aandeelhouders te
overtuigen hun volmacht te verlenen aan een door deze groeperingen aange-
wezen derde. Deze gevolmachtigde zou dan op de ava de verworven stemmen
uitbrengen op de in de advertenties aangegeven wijze. De volmachten zouden
op de eerste ava gebruikt worden ter ondersteuning van een motie aangaande
het beleid van het bestuur met betrekking tot de aanwezigheid van Shell-
maatschappijen in Zuid-Afrika. Op de tweede ava zouden de volmachten
gebruikt worden om een resolutie van ongeveer dezelfde strekking aan te laten
nemen en om tegen de vaststelling van de jaarrekening, en daarmee (in die tijd)

119. Zie Verdam (2004a).
120. Zie Van de Vijver (1980), p. 225.
121. Zie Maeijer (1996), p. 125.
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dus ook tegen de decharge van het bestuur en de rvc, te stemmen.122 Voor zover
mij bekend zijn deze campagnes niet echt succesvol geweest.

Daarnaast is nog te noemen de situatie rondom Nedlloyd en de Noorse reder
Hagen, aan het eind van de jaren ’80. Daar ging het vooral om een poging van
Hagen om de stemrechtbeperking bij Nedlloyd te omzeilen door een groot
aantal stromannen in te zetten als gevolmachtigden.123

Ten slotte dient in dit verband nog de VEB te worden genoemd. Deze
vereniging vraagt van haar leden doorlopende volmachten om de leden tijdens
ava’s te kunnen vertegenwoordigen. Dit zou een vorm van (permanente) proxy
solicitation kunnen worden genoemd.124 Hetzelfde zou kunnen worden gezegd
van Eumedion, die de belangen van institutionele beleggers behartigt en vaak
ook via volmachten van haar leden op aandeelhoudersvergaderingen stemt. Dit
alles is echter op geen enkele wijze te vergelijken met de proxy contests zoals
die in de VS voorkomen.

7.4 Analyse

Uit het voorgaande blijkt dat er op het gebied van proxy voting grote verschillen
zijn tussen Nederland en de VS. Nederland ligt ver achter als het gaat om de
infrastructuur voor een effectief systeem van proxy voting. In de VS wordt er al
geruime tijd op grote schaal gestructureerd bij volmacht gestemd. Dat wil niet
zeggen dat er geen kritiek op het systeem te leveren valt. Van het systeem van
proxy voting in de VS kan worden gezegd dat het functioneert. Perfect is het
echter allerminst. De uitdaging is om het in Nederland en Europa beter te doen.
Dat is vooralsnog niet gelukt. Binnen Europa is er van een goed georganiseerd en
gereguleerd systeem geen sprake. Dat geldt ook voor Nederland. Daar kunnen wij
in Nederland niet alles aan doen. Gezien het grote-percentage aandelen dat door
buitenlandse beleggers wordt gehouden, zijn wij in Nederland voor ieder systeem
voor een groot deel afhankelijk van het buitenland. Bij voorkeur zou een
Europees raamwerk moeten worden ontwikkeld, dat ook kan aansluiten bij het
systeem in andere landen zoals met name de VS. De Expert Group on Cross-
Border Voting heeft hiervoor een aantal aanbevelingen gedaan. Helaas zijn deze
niet opgenomen in de Europese Richtlijn Aandeelhoudersrechten. Een lappen-
deken van nationale systemen, die niet op elkaar zijn aangesloten, is het gevolg.
Dit is een groot gemis en een grote tekortkoming in de Europese corporate
governance.

122. Zie hierover Van de Vijver (1980), p. 225.
123. Zie hierover Van der Grinten (1989), p. 51 e.v., Slagter (1989), p. 193 e.v. en De Witt Wijnen

(1994), p. 21-24.
124. Zie ook Verdam (2004a).
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Nederland speelt op dit terrein een voortrekkersrol. Het Communicatie-
kanaal is in Europa een uniek systeem, dat in theorie ook grensoverschrijdend
zou moeten kunnen werken. De Nederlandse regering draagt stemmen op
afstand een warm hart toe, en heeft bij de discussies over de Europese Richtlijn
Aandeelhoudersrechten gepleit voor een oplossing van de problematiek van het
grensoverschrijdend stemmen. Helaas tevergeefs. Kortom, proxy solicitation
speelt in Nederland mede door de gebrekkige infrastructuur een totaal andere
rol dan in de VS. Proxy contests ter vervanging van de vennootschapsleiding,
zoals dat in de VS mogelijk is, komen in Nederland niet voor. Zoals opgemerkt
spelen deze proxy contests bij overnames in de VS een belangrijke rol. De
mogelijkheid van een proxy contest ter vervanging van de board is duidelijk
van invloed geweest op de rechtspraak rondom de normering van bestuurlijk
handelen. In bepaald opzicht vormen proxy contests de veiligheidsklep op het
systeem. In Nederland zijn wij hiervan nog ver verwijderd. Ook al zouden de
problemen rondom het grensoverschrijdend stemmen en de bereikbaarheid van
aandeelhouders worden opgelost, dan nog zou stemmen bij volmacht in
Nederland vanwege de grote verschillen vooralsnog een andere rol spelen
dan in de VS. Dit aspect moet bij de bestudering van de normering van
bestuurlijk handelen in acht worden genomen.

PROXY VOTING
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Deel III

DE ROL VAN DE
VENNOOTSCHAPSLEIDING IN
NEDERLAND





Hoofdstuk 8. Een actieve rol van de
vennootschapsleiding op grond van het level
playing field argument?

8.1 Inleiding

In dit derde Deel van mijn onderzoek ga ik in op de vraag wat voor de
vennootschapsleiding van Nederlandse beursvennootschappen in vijandige
overnamesituaties de juiste rol is. Is de passiviteitsregel de juiste norm of juist
niet? De Nederlandse wetgever heeft bij de implementatie van de Richtlijn
gekozen voor een actieve rol van de vennootschapsleiding en de passiviteits-
regel niet verplicht gesteld. Is dit een terechte keuze geweest? Dit is een zelfde
keuze als die in de VS door het Delaware Supreme Court is gemaakt. Het heeft
er alle schijn van dat het feit dat de passiviteitsregel ook in de VS niet de norm
is, voor de Nederlandse keuze relevant is geweest. Een belangrijk argument
tegen de passiviteitsregel is immers het level playing field argument. Dit blijkt
ook uit de geschiedenis van de Richtlijn.1 Een van de aan de Richtlijn ten
grondslag liggende gedachten was het creëren van een level playing field voor
overnames, niet alleen binnen de EU maar ook met de VS. Een veelgehoord
argument daarbij was dat Amerikaanse bedrijven zich veel beter kunnen
beschermen dan Europese bedrijven.2 Dit is een belangrijke reden geweest
om de passiviteitsregel uit de Richtlijn optioneel te maken. Dit argument heeft
ook in Nederland een rol gespeeld bij de implementatie van de Richtlijn. De
gedachte is dat met een verplichte passiviteitsregel voor Nederlandse beurs-
vennootschappen een ongelijk speelveld zou ontstaan. Het zou voor Ameri-
kaanse overnemers gemakkelijker worden om Nederlandse bedrijven over te
nemen, terwijl die overnemers zich goed zouden kunnen blijven beschermen.
De vraag is of deze vergelijking met de VS inderdaad noopt tot afwijzing van
de passiviteitsregel. Dit brengt mij bij de eerste onderzoeksvraag: is de keuze

1. Zie hierover § 2.4.1.
2. Zie o.a. High Level Group of Company Law Experts (2002a), p. 39-42, Forstinger (2002),

p. 115-118, Winter (2003a), p. 69, Van Ginneken (2005), p. 122, Winter (2007), p. 123-124,
Winter (2008), p. 119, Raaijmakers & Van der Schee (2008), p. 1130-1131 en Asser/Maeijer/
Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 800 en 823. Dit blijkt ook uit de uitgebreide
discussies over de Richtlijn in het Europese Parlement, onder meer naar aanleiding van het
rapport van de Duitse Europarlementariër Lehne en de door het Europese Parlement
voorgestelde amendementen op het tweede voorstel voor een Overnamerichtlijn. Zie voor
een voorzichtige formele verwijzing naar dit argument Kamerstukken II 2005/2006, 30419,
nr. 3, p. 16 en 19.
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om de vennootschapsleiding bij vijandige overnames een actieve rol te geven
en de passiviteitsregel af te wijzen gerechtvaardigd op grond van het level
playing field argument met de VS? Dit argument is in de Nederlandse rechts-
literatuur een aantal keren genoemd, maar tot nu toe niet grondig uitgediept.3 In
§ 8.2 analyseer ik de verschillen tussen Nederland en de VS, zoals deze uit het
door mij in Deel I en Deel II beschreven vennootschaps- en effectenrecht
voortvloeien. In § 8.3 ga ik vervolgens in op een aantal beperkingen van het
level playing field argument. Dit leidt in § 8.4 tot enige conclusies en de
beantwoording van de eerste onderzoeksvraag.

8.2 Analyse van een aantal verschillen tussen beide
rechtssystemen

8.2.1 Bestuursautonomie en bevoegdheden van aandeelhouders

A. Algemeen

In algemene zin kan worden gezegd dat de board van een Amerikaanse beurs-
vennootschap een grotere bestuursautonomie heeft dan de leiding van een
Nederlandse beursvennootschap.4 Dit vloeit ten dele voort uit het feit dat
aandeelhouders in Amerikaanse beursvennootschappen beduidend minder
bevoegdheden hebben dan de aandeelhouders in Nederlandse beursvennoot-
schappen.5 Dit is een relatief onderbelicht, maar niet onbelangrijk verschil. De
VS staat doorgaans te boek als het kapitalistisch land bij uitstek, waar het
uitsluitend draait om het belang van aandeelhouders. Het is inderdaad waar dat
het belang van aandeelhouders in de VS een grote rol speelt,6 maar dit beeld dient
enigszins te worden genuanceerd. Het aandeelhoudersdenken in de VS komt
vooral naar voren in de norm voor de board om zich te richten op het belang van
aandeelhouders. Het vloeit uitdrukkelijk niet voort uit concrete bevoegdheden voor
aandeelhouders. Aandeelhouders in de VS hebben in vergelijking met Nederland
juist minder vennootschapsrechtelijke bevoegdheden.7 Er wordt wel gesteld dat de

3. Zie voor een rechtsvergelijkend overzicht van corporate governance systemen van (o.a.)
Nederland en de VS Winter (2006), Winter (2007) en Raaijmakers & Van der Schee (2008).

4. Het model wordt het best omschreven als een board primacy model, zie uitgebreid
Bainbridge (2003c).

5. Het verschil is wel al enkele malen aangestipt, zie ook o.a. Verdam (2004a), p. 88-89, Winter
(2006), p. 625, Winter (2007), p. 125, G. Raaijmakers (2009a), p. 432 en De Jongh (2007),
p. 36.

6. Zie hierna § 8.2.3.
7. In een groot aantal artikelen wijst Bebchuk op de relatieve machteloosheid van aandeel-

houders van Amerikaanse vennootschappen. Zie o.a. Bebchuk (2002), Bebchuk (2003a),
Bebchuk (2005b) en Bebchuk (2007).
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aandeelhouders in Amerikaanse vennootschappen in wezen slechts twee belang-
rijke vennootschapsrechtelijke bevoegdheden hebben. De eerste is de bevoegdheid
om de board te benoemen en ontslaan. De tweede is de bevoegdheid bepaalde
ingrijpende besluiten (die niet vallen onder de gewone bedrijfsvoering) goed te
keuren, zoals besluiten tot statutenwijziging, fusie, ontbinding of de verkoop van
vrijwel de gehele onderneming. Alle andere besluiten behoren volgens Ameri-
kaanse opvattingen veelal tot de dagelijkse bedrijfsvoering, die exclusief is toever-
trouwd aan de board of directors. Afgezien van hun mogelijkheden om zich tot de
rechter te wenden, zijn aandeelhouders betrekkelijk snel aangewezen op het
ultimum remedium, het ontslag van directors.

Aandeelhouders in Nederlandse vennootschappen hebben de hiervoor
genoemde bevoegdheden ook. De aandeelhoudersvergadering benoemt de
vennootschapsleiding en neemt de besluiten inzake ingrijpende veranderingen
zoals fusie en ontbinding.8 Daarnaast hebben aandeelhouders nog een groot
aantal andere bevoegdheden. Ik noem de bevoegdheid de jaarrekening vast te
stellen,9 decharge te verlenen aan bestuur en commissarissen,10 het dividend
vast te stellen,11 aandelen uit te geven12 en het voorkeursrecht te beperken of
uit te sluiten,13 het bestuur te machtigen om aandelen in te kopen,14 aandelen in
te trekken,15 bepaalde majeure besluiten goed te keuren,16 agendapunten voor
aandeelhoudersvergadering voor te stellen,17 een aandeelhoudersvergadering
bijeen te roepen18 en het beloningsbeleid vast te stellen.19 Al deze vennoot-
schapsrechtelijke bevoegdheden behoren in Amerikaanse vennootschappen

8. Benoeming bestuur en commissarissen op grond van art. 2:132 lid 1 BW respectievelijk
2:142 lid 2 BW, schorsing en ontslag berust op grond van art. 2:134 lid 1 BW (voor
bestuurders) en art. 2:144 lid 1 BW (voor commissarissen) bij het orgaan dat tot benoeming
bevoegd is. De bevoegdheid tot het wijzigen van de statuten berust bij de ava (art. 2:121 lid
1 BW). Besluiten tot fusie en splitsing worden genomen door de ava (art. 2:317 lid 1 BW
(fusie) en art. 2:334m lid 1 BW (splitsing)).De ava kan besluiten tot ontbinding van de
vennootschap op grond van art. 2:19 lid 1 sub a BW.

9. Art. 2:101 lid 3 BW.
10. Tot 2002 leidde vaststelling van de jaarrekening op grond van de statuten veelal eveneens

automatisch tot décharge. Sinds 2002 bepaalt art. 2:101 lid 3 BW expliciet dat vaststelling
van de jaarrekening niet strekt tot kwijting. Sindsdien zal décharge dus afzonderlijk moeten
worden geagendeerd. Zie o.a. Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 342, Pitlo/Raaijmakers
(2006), p. 423-427.

11. Zie art. 2:105 lid 1 BW.
12. Art. 2:96 lid 1 BW.
13. Art. 2:96a lid 6 BW.
14. Art. 2:98 lid 4 BW.
15. Art.2:99 lid 1 BW.
16. Art. 2:107a lid 1 BW.
17. Art. 2:114a lid 2 BW.
18. Art. 2:110 lid 1 BW.
19. Art. 2:135 lid 1 BW.
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doorgaans tot de bevoegdheden van de board en niet tot die van aandeel-
houders. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat aandeelhouders in
Amerikaanse beursvennootschappen op grond van het federale effectenrecht
en beursregels nog wel een aantal rechten toebedeeld krijgen. Zo dienen
aandelen- en optieplannen voor werknemers op grond van NYSE en NASDAQ
regels door aandeelhouders te worden goedgekeurd.20 Ook dienen op grond
van NYSE regels uitgiften van meer dan 20% van het uitstaande kapitaal in
principe aan aandeelhouders ter goedkeuring te worden voorgelegd.21 Daar-
naast biedt het federale effectenrecht aandeelhouders de mogelijkheden om een
proxy contest te voeren (Regel 14a-7) en om aandeelhoudersvoorstellen te doen
(Regel 14a-8). Bij deze voorstellen geldt een lage drempel, maar gelden ook
ruime uitsluitingsmogelijkheden. Zo mogen geen voorstellen worden gedaan
die verband houden met de benoeming van directors.22 Alles bij elkaar kan
worden geconcludeerd dat aandeelhouders in de VS minder vennootschaps-
rechtelijke bevoegdheden hebben dan aandeelhouders in Nederlandse
beursvennootschappen.

In beide landen wordt de vennootschapsleiding door de aandeelhouders
benoemd, maar behoort het vaststellen van het beleid en de strategie uitdruk-
kelijk tot de bevoegdheid van de vennootschapsleiding. De board in de VS en
het bestuur in Nederland zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en
krijgen hiervoor in beide systemen de ruimte. Aandeelhouders in Nederlandse
vennootschappen kunnen hier echter dankzij hun ruimere bevoegdheden meer
invloed op uitoefenen. De vennootschapsleiding van een Nederlandse beurs-
vennootschap heeft eenvoudigweg vaker de goedkeuring van de aandeelhou-
dersvergadering nodig dan de board van Amerikaanse beursvennootschappen.
In Nederland houden aandeelhouders als het ware meer bevoegdheden voor
zichzelf. Art. 2:107 BW bepaalt ook dat alle bevoegdheden die niet uitdruk-
kelijk aan het bestuur zijn toegekend, aan de ava toebehoren,23 en dat de ava
recht heeft op alle verlangde inlichtingen.24 In de VS krijgt de board meer
ruimte om zonder inmenging van aandeelhouders de vennootschap te besturen.
Dit verklaart waarschijnlijk ook de grote nadruk die in het Amerikaanse
systeem wordt gelegd op de benoeming van directors. Het kunnen vervangen
van de board is dé ultieme bevoegdheid van aandeelhouders. Als men niet
tevreden is over het beleid of de gang van zaken, dan moet men een nieuwe

20. Zie Section 303A(8) van NYSE’s Listing Company Manual en NASD Rule 4350(i)(1)(A).
21. Zie Section 3.12 van NYSE’s Listing Company Manual Hierop zijn echter grote uitzonde-

ringen, zie hiervoor § 3.3.3 onder D.
22. Zie Regel 14a-8(i)(8). Zie hierover uitgebreid § 7.2.2 hiervoor.
23. Art. 2:107 lid 1 BW.
24. Tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Zie art. 2:107

lid 2 BW. Zie hierover Pitlo/Raaijmakers (2006), p. 388.
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board benoemen. Dat is de remedie tegen slecht bestuur, niet het geven van
meer bevoegdheden aan aandeelhouders.

Dat wil niet zeggen dat de benoeming of ontslag van directors in de VS voor
aandeelhouders zonder hindernissen is. In beide landen worden de rechten van
aandeelhouders om de vennootschapsleiding te benoemen in de regel enigszins
beperkt. Benoemingen in Nederland geschieden dikwijls op grond van (al dan
niet) bindende voordrachten van rvc of prioriteitsaandeelhouders. Benoemingen
in de VS geschieden in principe op voordracht van de board. Daarnaast wordt
de board door het benoemingsproces duidelijk bevoordeeld. Dit komt mede
door de proxy rules, de toepasselijke standaard (plurality of majority voting) en
de praktijk rondom het aftreden van directors (zie § 3.3.2 onder B2 en § 7.2.2).
Bovendien kent men het fenomeen van staggered boards. Ook hierbij speelt het
verschil dat Amerikaanse boards veel van de spelregels via de by-laws kunnen
vaststellen, zonder tussenkomst van aandeelhouders.

Van belang is in dit verband dat aandeelhouders in de VS meestal niet het
recht hebben een ava bijeen te laten roepen, althans daarvoor veel minder
mogelijkheden hebben. In Nederland zijn het bestuur en de rvc bevoegd een ava
bijeen te roepen, maar daarnaast kunnen ook één of meer aandeelhouders die
gezamenlijk ten minste 10% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen door
de voorzieningenrechter van de rechtbank hiertoe worden gemachtigd.25 Deze
bevoegdheid is in Nederland een belangrijk wapen gebleken, zie bijvoorbeeld
de perikelen rondom RNA, Stork en Versatel. In al deze gevallen hebben op
initiatief van aandeelhouders bava’s plaatsgevonden. Alleen al de mogelijkheid
om met het aanvragen van een bava te dreigen is een belangrijk gegeven voor
de machtsverhoudingen in Nederlandse beursvennootschappen. Dit geldt even-
eens voor het recht om onderwerpen op de agenda van de ava te plaatsen, zoals
bij ABN AMRO gebeurde. Daar vormde een aantal aandeelhoudersvoorstellen
van hedge fund TCI uiteindelijk de aanleiding voor een algehele overname van
ABN AMRO. In de VS hebben aandeelhouders het recht voorstellen te doen via
de proxy regels, via Regel 14a-8. Deze voorstellen zijn vaak geen bindende
resoluties en kunnen dus door de board worden genegeerd. Bovendien zijn
voorstellen inzake benoeming en ontslag via Regel 14a-8 niet toegestaan.
Daarvoor moeten aandeelhouders de – veel omslachtiger en duurdere – weg van
Regel 14a-7 bewandelen en een eigen campagne opzetten. In Nederland kunnen
aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 1% van de aandelen vertegenwoor-
digen, of, bij beursvennootschappen, een beurswaarde vertegenwoordigen van
EUR 50 miljoen, op grond van art. 2:114a lid 2 BW verzoeken een onderwerp
op de agenda van de ava te zetten.26 Als een onderwerp op de agenda is gezet,
is het nog de vraag of de uitkomst van een eventuele stemming daarover voor

25. Zie art. 2:109 BW en art. 2:110 lid 1 BW.
26. Het verzoek wordt gehonoreerd als deze ten minste zestig dagen voor de dag van de

vergadering is ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich !
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bestuur en commissarissen bindend is. Aandeelhoudersvoorstellen inzake de
strategie, zoals bij Stork en bij ABN AMRO de voorstellen tot opsplitsing,
zullen bij aanname waarschijnlijk niet bindend zijn. Dit is anders bij aandeel-
houdersvoorstellen die leiden tot bijvoorbeeld besluiten tot ontslag van be-
stuurders of commissarissen.

Ten slotte nog een enkel woord over het Amerikaanse one-tier board (monis-
tisch) model en het Nederlandse two-tier (dualistisch) systeem. Er is een
verschil tussen beide modellen, maar dat heeft op deze analyse mijns inziens
niet veel invloed.27 In Nederland overheerst het two-tier model, maar het one-
tier model is ook mogelijk. Een aantal vennootschappen kent onder de huidige
wettelijke regeling al een one-tier board. Binnenkort zal de wet hiervoor
expliciet een regeling bevatten.28 In algemene zin kan worden gezegd dat in
het dualistische systeem de rvc verder afstaat van het bestuur van de vennoot-
schap. In een monistisch systeem, waarbij de vennootschapsleiding in één
orgaan is verenigd, wordt gesteld dat de vennootschap door of onder verant-
woordelijkheid van de board wordt bestuurd. De board bestaat uit niet-
uitvoerende en uitvoerende leden. In een dualistisch systeem is de rvc niet
verantwoordelijk voor het besturen van de vennootschap en deze bevat ook
geen uitvoerende bestuurders. Een ander verschil is gelegen in de rol van de
voorzitter.29 In de VS is de voorzitter van de board vaak tevens de CEO, al kan
wel worden vastgesteld dat deze combinatie onder druk van aandeelhouders
minder populair aan het worden is. In zijn hoedanigheid van voorzitter bepaalt
de CEO dan de agenda van de board en controleert hij de informatiestroom die
naar de board wordt gestuurd. In de praktijk zijn de verschillen tussen het
dualistische systeem en het monistische systeem minder groot dan ze lijken. In
monistische systemen delegeert de board vaak de bevoegdheden om de
vennootschap te besturen aan bepaalde executives en neemt de board dus in
de praktijk een meer toezichthoudende rol aan, vergelijkbaar met de rol van de
rvc in een dualistisch systeem. Verder kan worden geconstateerd dat beide
systemen naar elkaar toe lijken te groeien dankzij recente corporate governance

daartegen verzet, zie art. 2:114a lid 1 BW. Het wetsvoorstel ter implementatie van de
voorstellen van de Monitoring Commissie Corporate Governance (Commissie Frijns) bevat
een bepaling die deze drempel verhoogt naar 3%. Bovendien vervalt de drempel van EUR
50 miljoen. Zie Kamerstukken II 2008/2009, 32014, nr. 2, p. 6.

27. Wel interessant in dit verband is dat de praktijk in de VS zeer sterk lijkt op de – zo
bekritiseerde – Nederlandse structuurregeling, waarbij het bestuur door de rvc wordt
benoemd. Zie specifiek over de rol van de rvc in vijandige overnamesituaties § 10.4.3.

28. Zie Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze vennootschappen (31763). Zie
hierover o.a. Van Olffen (2009), Timmerman (2008c), Dortmond (2009) en (over het
voorontwerp van dit wetsvoorstel) Dortmond (2008a). Zie over one-tier boards ook al o.a.
Dumoulin (2005), Dortmond (2002) en Winter (2002).

29. Zie hierover ook Van Lede (2006).
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ontwikkelingen zoals de Sarbanes-Oxley Act en de Code.30 In het dualistisch
systeem is de tendens waar te nemen dat de rvc meer actief wordt betrokken bij
(het toezicht op) bestuurskwesties, bijvoorbeeld via commissies. De Code
bepaalt dat het hebben van een audit commissie, een beloningscommissie en
een benoemingscommissie best practice is.31 In het monistisch systeem is een
duidelijke focus op de onafhankelijkheid van leden van de board en op het
hebben van board committees die volledig bestaan uit onafhankelijke board-
leden. Dit benadrukt de verschillende rollen van de executive leden en de non-
executive leden van de board.32 De modellen bewegen zich dus naar elkaar toe.

B. Bij beschermingsmaatregelen

Uit het voorgaande blijkt dat in algemene zin de conclusie gerechtvaardigd is dat de
bestuursautonomie van de board in de VS groter is dan van de leiding van
Nederlandse beursvennootschappen. Dit werkt door in de wijze van bescherming
en de gehanteerde beschermingsmaatregelen. Aandeelhouders in Nederland
spelen bij het nemen van beschermingsmaatregelen een grotere rol dan in de
VS.Dit blijkt uit een korte analyse van de verschillende beschermingsmaatregelen.

Het inkopen van eigen aandelen is, al dan niet via een zogenoemde self-tender, een
in deVS regelmatig gebruikte beschermingsmaatregel, die eenzijdig door de board
kan worden genomen. Het besluit tot inkopen van aandelen wordt bij Nederlandse
beursvennootschappen uiteindelijk genomen door de ava, niet door de vennoot-
schapsleiding.33 De vennootschap mag geen eigen aandelen inkopen, tenzij het
bestuur hiervoor een machtiging heeft gekregen van de ava.34 Op dezelfde
gronden is het betalen van greenmail aan een activist of potentiële bieder in
Nederland een minder voor de hand liggende beschermingsmaatregel dan in de
VS. Inmiddels zijn discriminatoire self-tenders zoals gebruikt in Unocal ook in de
VS niet meer mogelijk.35 De populariteit van de self tender als beschermings-
maatregel lijkt hierdoor afgenomen.

Ook bij crown jewel defenses, waarbij een goed renderende divisie wordt
verkocht teneinde een (potentiële) overnemer af te schrikken, is er in dit opzicht

30. Zie Van Ginneken (2004), p. 153 en Raaijmakers (2002b), p. 311.
31. Zie Principe III.5 (Code 2008) en de daarbij behorende best practice bepalingen.
32. Zie voor commentaar op het belang dat aan onafhankelijkheid wordt gehecht Kroeze

(2005a) en Koster (2006).
33. De inkoop van aandelen gaat in de praktijk via een machtiging door de ava aan het bestuur om,

met goedkeuring van de rvc, tot inkoop over te gaan. Tot voor kort gold in dit verband ook nog
de beperking dat een vennootschap maximaal 10% van haar eigen aandelen mocht verkrijgen
houden, maar dit percentage is recent opgetrokken tot 50%. Zie art. 2:98 lid 2 BW.

34. Art. 2:98 lid 4 BW. Ook bij de daadwerkelijke intrekking van aandelen speelt de ava een
grote rol; intrekking geschiedt door een besluit van de ava. Art. 2:99 lid 1 BW.

35. Zie § 5.2.3 onder C.
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een belangrijk verschil. Een dergelijke beschermingsmaatregel zal vaak een
materiële transactie zijn. In dat geval zal het al snel in de buurt komen van een
belangrijke verandering in de identiteit of het karakter van de onderneming,
waarvoor goedkeuring nodig is van de ava op grond van art. 2:107a BW. Dit
goedkeuringsrecht geeft een aanzienlijke beperking in de mogelijkheden voor
de leiding van Nederlandse beursvennootschappen. Een dergelijke bepaling
kent het Amerikaanse recht niet. Het besluit tot verkoop van een (groot)
onderdeel van de onderneming ligt in principe volledig in handen van de
board, tenzij het gaat om verkoop van vrijwel de gehele onderneming. Crown
jewel defenses zijn daar in principe dus zonder enige aandeelhoudersbemoeienis
mogelijk. Dit verschil is ook relevant voor andere beschermingstactieken, zoals
de pac man defense of andere reorganisaties. Zodra er wordt voldaan aan de
voorwaarden van art. 2:107a BW, dienen deze besluiten in Nederland door de
ava te worden goedgekeurd. Het uitbrengen van een bod op een (potentiële)
bieder of het doorvoeren van een majeure reorganisatie teneinde aan een
(potentiële) bieder te ontkomen, is in de VS niet aan goedkeuring van de ava
onderworpen.

Bij het gebruik van golden parachutes of daar op lijkende constructies is er
eveneens een verschil in aandeelhoudersbetrokkenheid.36 De uitvoering van
dergelijke maatregelen zal op zichzelf in beide systemen vergelijkbaar zijn
(afgezien wellicht van de hoogte van de bedragen), in die zin dat arbeidsover-
eenkomsten kunnen worden aangevuld met change of control clausules en
andere bepalingen waardoor het management recht krijgt op een vergoeding als
sprake is van een vijandige overname. In Nederland zullen deze maatregelen
echter hoogstwaarschijnlijk door de ava moeten worden goedgekeurd. In 2004
werd art. 2:135 BW gewijzigd, waardoor de ava vergaande invloed heeft
gekregen op de beloning van bestuurders. Art. 2:135 lid 1 BW bepaalt dat de
vennootschap voor het bestuur een beloningsbeleid moet hebben dat wordt
vastgesteld door de ava. De daadwerkelijke beloning wordt, met inachtneming
van het beleid, vastgesteld door de ava, tenzij bij statuten een ander orgaan is
aangewezen.37 In de praktijk wordt bij beursvennootschappen conform deze
bepaling veelal de rvc bij statuten aangewezen als bevoegd tot de vaststelling
van de beloning van individuele bestuurders. In dat geval dienen ook aandelen-
en optieplannen voor bestuurders ter goedkeuring aan de ava worden voorge-
legd.38 In het voorstel moet in ieder geval worden bepaald hoeveel aandelen of
opties aan het bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor

36. Zie hiervoor § 2.3.2 onder F en § 3.3.2 onder D5.
37. Art. 2:135 lid 3 BW.
38. Zie art. 2:135 lid 4 BW. In de VS geldt een vergelijkbare verplichting op grond van

beursregels. Zie Section 303A(8) van NYSE’s Listing Company Manual en NASD Rule
4350(i)(1)(A).
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toekenning of wijziging.39 De beloning van commissarissen wordt eveneens
door de ava vastgesteld.40 Dit alles beperkt de mogelijkheden voor vennoot-
schappen om bestuurders en commissarissen van golden parachutes te voor-
zien. Deze beperkingen zijn groter dan in het Amerikaanse systeem. Art. 2:135
BW geldt in principe niet voor de lagen onder het bestuur. Bij die werknemers
is er dus meer mogelijk, zonder tussenkomst van aandeelhouders. Hierbij geldt
uiteraard wel dat de invoering van golden parachutes en dergelijke, nog los van
mogelijke aandeelhoudersgoedkeuring, door de rechter kunnen worden getoetst
(zie hierna ook Hoofdstuk 10).

De belangrijkste beschermingsmaatregel in de VS is zonder twijfel de poison
pill, al dan niet in combinatie met staggered boards.41 Ook hier komt het
verschil in aandeelhoudersbetrokkenheid duidelijk naar voren. Een poison pill
is gebaseerd op de bevoegdheid van de board om, zonder aandeelhouders-
bemoeienis, rechten uit te geven in de vorm van een dividend. Hier stuiten wij
op een verschil met de Nederlandse situatie. In tegenstelling tot in het
Amerikaanse vennootschapsrecht, behoort de bevoegdheid om het dividend
vast te stellen in Nederland niet toe aan de vennootschapsleiding. De hoofdregel
is dat, voor zover bij de statuten niet anders is bepaald, de winst de aandeel-
houders ten goede komt.42 Hiervoor is dus in principe niet eens een afzonderlijk
besluit nodig; zodra de jaarrekening wordt vastgesteld is de winst als dividend
opeisbaar.43 In de meeste gevallen geven de statuten een regeling, waarbij wel een
besluit wordt geëist. Veelal wordt gesteld dat de winst ter beschikking staat van de
ava, waarbij eerst het bestuur of de rvc de mogelijkheid heeft om te besluiten een
gedeelte van de winst te reserveren voordat aan de ava het besluit tot bestemming
van het restant van de winst wordt voorgelegd.44 In dit model stelt de ava, en niet
de vennootschapsleiding, uiteindelijk het dividend vast.45 Daar komt nog het
volgende bij. Indien aandelen of rechten tot het nemen van aandelen als dividend
worden uitgekeerd, zoals bij de poison pill gebeurt, zijn in Nederland de regels

39. Art. 2:135 lid 4 BW.
40. Art. 2:145 BW. Deze bevoegdheid heeft de ava al geruime tijd. Van recenter datum is de

bepaling in de Code dat de beloning van commissarissen niet afhankelijk mag zijn van de
resultaten van de vennootschap. Best practice bepaling III.7.1 werkt dit principe uit en
bepaalt dat commissarissen geen aandelen en/of opties worden toegekend.

41. Zie over de (verschillende generaties van de) poison pill § 3.3.2 onder A en § 3.4.4 onder D.
42. Art. 2:105 lid 1 BW.
43. Zie art. 2:105 lid 3 BW.
44. Zie art. 2:101 lid 6 BW en Bier (2008), bij C.1.
45. Er is wel een mogelijkheid dat de statuten bepalen dat het bestuur en/of rvc bevoegd is om

tussentijdse uitkeringen te doen, mits aan de voorwaarden is voldaan, zie art. 2:105 lid
4 BW. Zie over tussentijdse uitkeringen uitgebreid Bier (2003), p. 109-222.
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inzake het uitgeven van (het recht tot het nemen van) aandelen van toepassing.46

De hoofdregel is dat de ava bevoegd is tot uitgifte van aandelen te besluiten.47 Dit
geldt ook voor het besluit tot het verlenen van rechten tot het nemen van
aandelen.48 Ook hierdoor is aandeelhoudersbemoeienis onontkoombaar. De ava
kan deze bevoegdheid aan een ander orgaan delegeren, maar dit kan ten hoogste
voor een periode van vijf jaren.49 De praktijk bij veel beursvennootschappen is
dat de bevoegdheid voor een periode van 18 maanden wordt gedelegeerd aan het
bestuur, dat dan, met goedkeuring van de rvc, in deze periode tot uitgifte kan
besluiten. Op deze wijze komt dit punt ieder jaar op de agenda van de jaar-
vergadering en moet dit besluit tot delegatie ieder jaar door de ava worden
genomen. Verder is het gebruikelijk dat de aanwijzing wordt verleend voor het
uitgeven van 10% van de aandelen, te vermeerderen met nog eens 10% in geval
van een fusie of overname.50 Hiermee wordt de bevoegdheid zowel in tijd als in
omvang beperkt. In principe is deze delegatie bedoeld om de vennootschapslei-
ding de flexibiliteit te geven aandelen- en optieplannen uit te voeren en relatief
kleine overnames te financieren. Deze ‘standaard’ delegaties zijn in ieder geval
niet afdoende om rechten te verlenen tot het nemen van aandelen, zoals dat voor
de implementatie van een poison pill nodig zou zijn.

Kortom, de Amerikaanse poison pill is een zeer effectieve beschermingsmaat-
regel, die Amerikaanse boards snel en tegen lage kosten kunnen invoeren. Een
belangrijk element hierbij is dat dit kan zonder enige betrokkenheid van aandeel-
houders. Dit laatste is zoals gezien in Nederlandse verhoudingen onmogelijk. Er
zal voor dit soort maatregelen altijd enige vorm van aandeelhoudersgoedkeuring
moeten worden verkregen. Bovendien is het, zelfs als de hindernis van aandeel-
houdersgoedkeuring zou worden genomen, bepaald twijfelachtig of een poison
pill constructie in Nederland zou kunnen worden gebruikt. Zowel het flip-in
element als het flip-over element leveren naar Nederlands recht problemen op,
onder meer met de kapitaalbeschermingsregels en de gelijke behandeling van
aandeelhouders (art. 2:92 BW).51

Het voorgaande wil niet zeggen dat Nederlandse beursvennootschappen
onbeschermd zijn. Wij hebben in Nederland onze eigen karakteristieke bescher-
mingsmaatregelen, zoals de uitgifte van preferente aandelen (zie hiervoor 2.3.2
onder B). Tot op zekere hoogte lijkt de gangbare constructie hiervoor enigszins

46. Zie Asser-Maeijer (2000), p. 291. Ik laat hier een aantal complicaties buiten beschouwing,
zoals de waardering van de rechten en andere complicaties die zich voor kunnen doen indien
rechten zouden worden uitgegeven die vergelijkbaar zijn met de in de VS gebruikte rechten.

47. Art. 2:96 lid 1 BW.
48. Zie art. 2:96 lid 1 jo. lid 5 BW.
49. Art. 2:96 lid 1 BW.
50. Zie over de delegatie van emissiebevoegdheid bij beursgenoteerde vennootschappen uit-

gebreid Van der Korst, Nieuwe Weme & Van Solinge (2008).
51. Zie voor een uitgebreide analyse van de knelpunten Van Ginneken (2005), p. 130-137.
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op de flip-in poison pill. Een grote stemmenmacht wordt tegen relatief lage
kosten aan een andere partij dan de bieder gegeven. Hierbij verwatert het belang
van de bieder. De bieder wordt de facto gedwongen om met de doelvennoot-
schap te onderhandelen. De maatregel is bovendien, net als de poison pill, terug
te draaien. Dat wil zeggen dat de doelvennootschap geslaagde onderhandelin-
gen met de bieder kan belonen, maar ook op zoek kan gaan naar een white
knight. Een belangrijk verschil is uiteraard dat in Nederland stemmenmacht
wordt gegeven aan een stichting, terwijl in de VS de onder het plan uitgegeven
rechten aan de bestaande aandeelhouders wordt gegeven.52 Een ander belang-
rijk verschil is, nog afgezien van het gegeven dat er bij preferente aandelen in
Nederland geen flip-over element mogelijk is, het feit dat er in Nederland voor
de preferente aandelen constructie altijd een vorm van aandeelhoudersgoed-
keuring nodig is. De doelvennootschap kan de optie niet aan de stichting
verlenen zonder enig besluit van de ava. Dit is enigszins in lijn met de gedachte
achter het principe van de passiviteitsregel uit art. 9 Richtlijn, dat aandeelhou-
dersgoedkeuring nodig is voor het kunnen nemen van beschermingsmaat-
regelen. De passiviteitsregel bepaalt echter dat deze goedkeuring moet zijn
gegeven nadat het openbaar bod is bekend gemaakt of op handen is. Bij
beschermingsprefs kan deze goedkeuring op voorhand worden gegeven, ruim
voordat sprake is van een concrete dreiging.53

8.2.2 Handhaving van normen

A. Handhaving van vennootschapsrechtelijke normen: verschil in
procedure en rechterlijke toetsing

Er wordt wel gesteld dat de wijze van handhaving van regels misschien wel net
zo belangrijk is als de inhoud van de regels zelf.54 Het is daarom van belang de
verschillen in handhaving te bezien. Een belangrijk verschil is dat de normering

52. Een ander verschil is dat de uitgifte van aandelen niet wordt getriggered door het
overschrijden van een bepaald percentage aandelen, maar door een besluit van het bestuur
van de stichting preferente aandelen (of, in geval van een put optie, door het bestuur van de
doelvennootschap). Overigens lijkt mij dat een dergelijke trigger ook in een constructie met
preferente aandelen zou kunnen worden ingebouwd.

53. Er is in Nederland discussie over de vraag of de uitgifte van (preferente) aandelen op basis
van een optieovereenkomst met een stichting valt onder het verbod tot het nemen van
beschermende maatregelen zonder goedkeuring van de ava. Zie Van Olffen (2000), p. 32-33
en Van Solinge & Nieuwe Weme (2000), p. 101-103, Dortmond (2000a), p. 171-174, Van
Olffen (2002) p. 509-517, Hijmans van den Bergh & Van Solinge (2004), p. 370, Den
Boogert (2006), p. 33 en Dortmond (2008b), p. 634-639.

54. Zie over de rol van handhaving in de VS, EU en in Nederland Winter (2006). Naast de
(handhaving van) juridische normen zijn ook zogenoemde social norms belangrijk. Deze
zorgen er ook voor dat vennootschapsleiding de wenselijke normen in acht neemt.
Zie Eisenberg (1999) en Jones (2006), p. 119 e.v.
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in vijandige overnamesituaties het resultaat is van twee totaal verschillende
benaderingen en procedures. In de VS worden vraagstukken rondom het
handelen van directors opgehangen aan de vraag of directors hun fiduciaire
verplichtingen hebben geschonden. Deze fiduciaire verplichtingen beheersen
niet alleen het handelen in overnamegevechten, maar ook het handelen in
andere situaties. Ook de vraag of directors aansprakelijk zijn voor fouten wordt
beantwoord aan de hand van de beoordeling of sprake is van schending van de
fiduciaire verplichtingen. De daarbij ontwikkelde toetsingsnormen, zoals de
business judgment rule, zijn steeds dezelfde.55

De meest voorkomende procedures die gaan over aansprakelijkheid van
directors zijn zogenoemde derivative suits.56 Hierin kunnen individuele aandeel-
houders directors ter verantwoording roepen. Bij een derivative suit stelt een
aandeelhouder op eigen naam, maar ten behoeve van de vennootschap, een actie
in ter vordering van de door de vennootschap geleden schade. Alvorens een
derivative suit kan worden ingesteld dient aan een aantal voorwaarden te zijn
voldaan. Ten eerste geldt een aantal voorwaarden rondom het aandeelhouder-
schap. De eisende aandeelhouder dient ten tijde van de onrechtmatige handeling
waarover hij klaagt aandeelhouder te zijn geweest. Dit geldt ook voor het moment
waarop hij de vordering instelt. Bovendien is vereist dat hij aandeelhouder blijft
gedurende de procedure. Een tweede voorwaarde is dat de eiser eerst schriftelijk
een beroep heeft gedaan op de board om zelf, namens de vennootschap, de
procedure in te stellen. Slechts wanneer de board dit verzoek heeft afgewezen, of
niet binnen een redelijke termijn heeft gereageerd, kan de eiser zelf de derivative
suit instellen. Dit tenzij de eiser kan aantonen dat een dergelijk verzoek evident
tevergeefs (futile) zou zijn.57 Deze derivative suits spelen in het Amerikaanse
vennootschapsrecht een belangrijke rol. Zij hebben vele rechterlijke uitspraken
opgeleverd die van belang zijn voor de normering van bestuurlijk handelen.
Bovendien gaat van deze derivative suits een preventieve werking uit. Waar deze
oorspronkelijk bedoeld waren om aandeelhouders de mogelijkheid te geven
daadwerkelijk geleden schade vergoed te krijgen, wordt tegenwoordig voorname-
lijk gewezen op het belang van deze preventieve werking. Derivative suits zijn in
deVS een belangrijkmiddel voor aandeelhouders omde board ter verantwoording
te roepen en daarmee om invloed uit te oefenen op (het gedrag van) de board.

Daarnaast kunnen aandeelhouders directe acties instellen tegen directors die
hun fiduciaire verplichtingen hebben geschonden. Deze actie is dan niet ten
behoeve van de vennootschap maar ten behoeve van de aandeelhouders zelf.58

55. Zie hiervoor § 3.4.1 onder A.
56. Zie hierover uitgebreid Kroeze (2004), p. 183-233 en Assink (2007a), p. 111-147.
57. Zie Jones (2006), p. 114. Zie uitgebreid Kroeze (2004), p. 208-215 en Assink (2007a),

p. 117-125.
58. Het onderscheid tussen een directe of een derivative suit is niet altijd gemakkelijk te maken.

Zie Kroeze (2004), p. 195-201 en Assink (2007a), p. 111-117.
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Directe acties kunnen vaak worden vormgegeven als class actions, met alle
voordelen van dien (zie hierna).59

Het Nederlandse vennootschapsrecht kent geen met de Amerikaanse derivative
suit vergelijkbare actie60 en aandeelhouders kunnen de vennootschapsleiding
dus niet rechtstreeks aansprakelijk stellen op grond van onbehoorlijk bestuur
(art. 2:9 BW). Deze bevoegdheid komt de vennootschap toe. De Nederlandse
normering van bestuurlijk handelen is in vijandige overnamesituaties de laatste
jaren voornamelijk ontwikkeld in enquêteprocedures, waarin het beleid van de
vennootschap wordt beoordeeld. Het gaat daarbij niet om de aansprakelijkheid
van individuele bestuurders of commissarissen.61 Daarvoor dient een aparte
procedure te worden gevolgd. In de VS wordt dit onderscheid in procedures
niet gemaakt. De beoordeling van de toelaatbaarheid van beschermingsmaat-
regelen en de beoordeling van eventuele aansprakelijkheid vindt plaats aan de
hand van dezelfde toetsingsnormen.62 Dat gegeven noopt uiteraard tot terug-
houdendheid. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat het in de VS een
procedure op tegenspraak betreft, waarbij het procesrecht en alle waarborgen
van dien een grote rol spelen. De enquêteprocedure is een verzoekschrift-
procedure, waarop wel de fundamentele beginselen van procesrecht op van
toepassing zijn, maar waarin minder strakke procedure- en bewijsregels gelden.
Bovendien is er geen hoger beroep mogelijk, en is het optreden van enquêteurs

59. Zie over de handhaving door aandeelhouders uitgebreid Thompson & Thomas (2004a) en
(2004b), waarover Eisenberg (2005), p. 1036-1039.

60. Zie Kroeze (2004), p. 187, Assink (2007a), p. 111 en Winter (2006), p. 641. Aandeelhouders
kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen rechtstreekse vergoeding vorderen van afgeleide
schade en hebben beperkte mogelijkheden om te bewerkstelligen dat de vennootschap een
vordering tegen een bestuurder of commissaris instelt. Zie voor rechtsvergelijkende
beschouwingen over afgeleide schade en afgeleide actie Kroeze (2004), p. 297-339. Zie
ook Kuiper (2001). Zie over afgeleide schade en afgeleide actie in het algemeen uitgebreid
Kroeze (2004). Zie ook Timmerman (2000b), Timmerman (1998a) en Kroeze (1997).

61. Zie hierover o.a. Van Solinge (1998), p. 37 e.v., Timmerman (2003a), p. 556 en Timmerman
(2006b), p. 531 e.v. Zie over de betekenis van een enquêtebeschikking in aansprakelijk-
heidsprocedures ook Van Wijk (2007), p. 396-398. Het kan ook gaan om procedures die
o.g.v. art. 26 WOR door de ondernemingsraad bij de Ondernemingskamer zijn ingesteld.
Ook hierbij gaat het niet om aansprakelijkheid, maar om de vraag of de ondernemer in
redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen.

62. De business judgment rule speelt zowel voor de beoordeling of bepaalde beslissingen
worden beschermd (in stand worden gelaten) (transactional justification) als voor de
beoordeling van aansprakelijkheid een rol. Zie Balotti & Hinsey (2001), p. 39, Eisenberg
(1993), p. 458-460, Assink (2005), p. 375 en Assink (2007a), p. 230-232 en 261. Het gaat in
vijandige overname situaties bijna altijd om transactional justification, niet om aansprake-
lijkheid. Dat maakt voor de wijze waarop de business judgment rule wordt toegepast
nauwelijks verschil. Zie Assink (2007a), p. 232
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vrijwel ongeregeld.63 Het enquêteverslag speelt een zeer belangrijke rol. De
fundamentele beginselen van procesrecht zijn daarop niet op van toepassing.64

Het verschil in procedure blijkt ook uit de belangrijke rol die de bewijs-
lastverdeling in de VS speelt in de beoordeling van overnamesituaties. De
bewijslastverdelingen, zoals ontwikkeld in Unocal en in de latere rechtspraak
uitgewerkt, vormen de basis van de beoordeling of handelingen van directors al
of niet de bescherming van de business judgment rule verkrijgen.65

Het bestaan van dit concept van de business judgment rule is een belangrijk
verschil. De business judgment rule zorgt er voor dat de rechter niet te snel op
de stoel van de ondernemer gaat zitten en niet te snel aansprakelijkheid
aanneemt.66 Zodra directors in de vrijzone van de business judgment rule
komen, wordt hun handelen beschermd. Dan heeft de rechter geen rol meer en
is er als het ware volledige beleidsvrijheid, die zijn grens slechts vindt in een
rationeel ondernemingsdoel.67 De business judgment rule vormt in feite het
sluitstuk van een stelsel van bewijslastverdelingen. De eisende partij moet kort
gezegd de presumptie weerleggen dat een director heeft gehandeld conform zijn
fudiciaire verplichtingen. Dan pas gaat de rechter de handelingen toetsen. Als
dat de eiser niet lukt, dan valt het handelen onder de bescherming van de
business judgment rule. In Nederland kennen we een dergelijke business
judgment rule, als sluitstuk van een stelsel van fiduciary duties, niet. De
terughoudendheid in Nederland wordt niet bereikt door een formele vrijzone
zoals die wordt gecreëerd door de business judgment rule, maar doordat de
rechter terughoudend moet zijn in het sanctioneren van het handelen.68

Marginale toetsing betekent dus niet zozeer dat de rechter niet op de stoel
van de ondernemer gaat zitten, maar dat de rechter alleen ingrijpt als het echt

63. Zie Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 363, Van Solinge (1998), p. 59. Er zijn wel
richtlijnen voor onderzoekers. Zie Blanco Fernandez, Holtzer & Van Solinge (2004).

64. Zie OK 22 maart 2005, JOR 2005/176.
65. Dit wil overigens niet zeggen dat de door de jurisprudentie ontwikkelde routekaart in

Delaware zo duidelijk is. Er worden vele pagina’s vol geschreven over de juiste uitleg van de
jurisprudentie.

66. Dit is mede een uitvloeisel van het onderscheid tussen gedragsnormen en toetsingsnormen.
Zie hierover Timmerman (2003a), p. 557 en Assink (2005), p. 373, zich beiden baserend op
Eisenberg (1993). Zie uitgebreid hierover Assink (2007a), p. 225-386. Zie over het feit dat
de handhaving in de VS alleen bij uitzondering leidt tot aansprakelijkheid. Zie ook Black,
Cheffins & Klausner (2006) en Jones (2006), p. 117-119 en Winter (2006), p. 624-630. Zie
ook Stout (2003), p. 7: een director “is more likely to be attacked by killer bees than she is to
have to ever pay damages for the breach of the duty of care.” Ook in Nederland worden
bestuurders en commissarissen op grond van het vennootschapsrecht nauwelijks aansprake-
lijk gehouden voor enige schade, met uitzondering van faillissementsituaties (art. 2:138
BW). Echter, zoals gezien, het gaat in Nederland in de overnamecontext in principe niet over
de aansprakelijkheidsvraag.

67. Zie Assink (2007a), p. 235-237.
68. Zie ook hiervoor § 2.4.1.
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heel ernstig mis is. Dit is terug te vinden in de gehanteerde terminologie.69 Het
gaat niet om strijd met de elementaire beginselen van verantwoord ondernemer-
schap, maar om ernstige strijd daarmee. Het gaat ook niet om beginselen, maar
om elementaire beginselen. Bij de RNA-norm gaat het om de vraag of het
bestuur in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat de beschermingsmaatregel
noodzakelijk was. Bij de beoordeling van de adequaatheid en de proportio-
naliteit van de reactie moet er een redelijke afweging van de in het geding
zijnde belangen plaatsvinden. Kortom, de terughoudendheid wordt gezocht in
het feit dat het bestuur in redelijkheid tot zijn oordeel heeft kunnen komen.70

Alleen afwegingen buiten deze redelijkheid worden gesanctioneerd. Dit is op
zichzelf vergelijkbaar met de wijze waarop de rechter in de VS het handelen
van de board toetst op weg naar de bescherming van de business judgment rule.
De beoordeling of de board de Unocal toetsen heeft doorstaan, en dus heeft
aangetoond dat er een reële bedreiging was en dat de reactie proportioneel was,
vergt ook in de VS een inhoudelijke beoordeling door de rechter. Net als in
Nederlands speelt hierbij terughoudendheid, gebaseerd op het concept van
redelijkheid, een rol (‘outside the range of reasonableness’). Het gebeurt alleen
wel een fase eerder, in de fase op weg naar de vrijzone van de business
judgment rule. Van der Grinten heeft gesteld dat marginale toetsing een
tussenvorm is tussen enerzijds die gevallen waarin elke rechterlijke toetsing
is uitgesloten en anderzijds gevallen waarin volledige toetsing plaats vindt.71 In
deze terminologie is in de VS sprake van marginale toetsing (met procedurele
waarborgen) tot het moment dat de bescherming van de business judgment rule
van toepassing is; dan wordt elke rechterlijke toetsing uitgesloten.

Samen met het verschil in procedure en de daaraan gekoppelde waarborgen leidt
de business judgment rule er mijns inziens toe dat ondernemersbeslissingen in de
VS minder snel inhoudelijk zullen worden getoetst en ook minder snel zullen
worden veroordeeld. In essentie blijkt dit ook wel uit de gehanteerde terminolo-
gie. In de VS wordt getoetst of de fidiuciaire verplichtingen om zorgvuldig en
loyaal te zijn wel zijn nageleefd; in Nederland wordt getoetst aan de elementaire
beginselen van verantwoord ondernemerschap. Het is duidelijk dat beide normen
invulling behoeven, maar de normen in de VS nodigen minder uit om op de stoel
van de ondernemer te gaan zitten. Het verschil tussen de toetsing in Nederland en
de VS is overigens naar mijn waarneming in gevallen buiten vijandige overname
situaties wel groter. In gewone gevallen van bescherming door de business
judgment rule gaat het immers in principe slechts om de zorgvuldigheidsplicht.

69. Zie Maeijer en Raaijmakers (hiervoor aangehaald in § 2.4.1). Raaijmakers ziet bovendien in
de terminologie ondernemerschap een teken van marginale toetsing. Zie Raaijmakers
(2003b), p. 1378.

70. Zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 1011 en Maeijer (2003), nr. 1.
71. Van der Grinten (1969), p. 109.
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Hieruit volgt dat de rechter de kwaliteit van de beslissing niet zal beoordelen.72 In
de Unocal-norm speelt, net als in Nederland, bij de beoordeling de redelijkheid
een rol. Hierdoor ligt de toetsing in vijandige overnamesituaties wat dichter aan
tegen de Nederlandse marginale toetsing. Desondanks blijft het bestaan van een
duidelijk uitgangspunt, dat onder bepaalde voorwaarden de inhoudelijke kwaliteit
van de beslissingen van de board in het geheel niet zullen worden getoetst, een
belangrijk verschil in insteek, dat ook in vijandige overnamesituaties lijkt te
leiden tot meer beleidsvrijheid voor de vennootschapsleiding.

B. Handhaving van effectenrechtelijke normen

Naast het hiervoor beschreven verschil in de handhaving van de vennootschaps-
rechtelijke normering van bestuurlijk handelen, zijn ook enkele opmerkingen te
maken over het verschil in de wijze van handhaving van het effectenrecht. Het
effectenrecht speelt bij de regulering van overnamebiedingen zowel in Nederland
als in de VS een belangrijke rol.73 De wijze van handhaving is evenwel anders
vormgegeven. In beide landen is de overheid, via de AFM en de SEC, voor een
groot deel verantwoordelijk voor de handhaving. De SEC heeft daarbij een
ruimere bevoegdheid, waar het ook de mogelijkheid heeft om naast het opleggen
van administratiefrechtelijke sancties, inclusief forse boetes en mogelijke uitslui-
ting van bestuurders,74 in civiele procedures schadevergoedingen te eisen.

Het toezicht van de AFM is beperkter, al moeten de handhavingsmogelijk-
heden van de AFM inmiddels niet worden onderschat. Bij openbare biedingen
heeft de AFM inmiddels een behoorlijk zware toezichtsrol.75 Bovendien neemt
in Nederland de aandacht voor handhaving toe. Ik noem de implementatie van
de Europese richtlijn inzake Marktmisbruik, waarin is bepaald dat de AFM
toezicht houdt op de publicatie van koersgevoelige informatie (voorheen
gebeurde dit door Euronext op grond van art. 28h Fondsenreglement) en de
Wet toezicht financiële verslaggeving, waarin de AFM eveneens een belang-
rijke toezichthoudende rol is toebedeeld.76 Wel kan in algemene zin worden
geconcludeerd dat de AFM in vergelijking met de SEC matige boetes oplegt.77

72. Zie Assink (2005), p. 377.
73. In beide landen zijn opzettelijke overtreding van de effectenwetgeving onder omstandighe-

den strafbaar.
74. Zie hierover o.a. Doorenbos (2008), Kiersch (2005) en Bras & Winter (2004).
75. Zie hierover Grundmann-van de Krol (2008) en § 5.3.3 en § 5.3.3.
76. Wet Marktmisbruik, Stbl. 2005, 346. Zie hierover o.a. Schreurs (2005). Wet toezicht

financiële verslaggeving, Stbl. 2006, 569. Zie over het voorontwerp van het wetsvoorstel
o.a. Josephus Jitta (2004), p. 62-68 en Hijink (2005), p. 22-31. Zie over de uiteindelijke wet
o.a. Sterk (2008), Krol (2008a).

77. Zie over het verschil in handhaving van effectenrechtelijke normen Winter (2006), p. 627-630
en 643. Er is recente Nederlandse wetgeving aangenomen inzake boetes voor bestuurders
waarbij de boetes omhoog zijn gegaan, zie hierover Doorenbos & Doets (2008). Het verschil
met de VS is echter nog steeds groot.
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Kenmerkend voor het Amerikaanse systeem is naast de handhaving door de
overheid de belangrijke rol van de zogenoemde civil enforcement, de civiel-
rechtelijke handhaving van normen door aandeelhouders. In de VS speelt dit
een grotere rol dan in Nederland.78 Gedupeerde beleggers kunnen bij over-
tredingen van de wet- en regelgeving vaak door middel van civiele acties van
(de leiding van) vennootschappen schadevergoedingen eisen. Zeker in combi-
natie met de mogelijkheid om dit te doen door middel van class actions zijn
deze civiele acties in de praktijk een belangrijk onderdeel van het Amerikaanse
systeem. Deze class actions worden mogelijk gemaakt en gereguleerd door het
federale burgerlijk procesrecht (de Federal Rules of Civil Procedure) en zijn
bedoeld voor zaken waarin de schade van elke gedupeerde individueel te klein
is om voor te procederen. Het totaal van de geëiste schadevergoedingen kan
echter enorm oplopen. In de praktijk zijn niet zelden de advocaten, die in de VS
kunnen werken op een no cure no pay basis en bij succes vaak een percentage
van de totale schadevergoeding als vergoeding ontvangen (contingency fees),
de drijvende kracht achter dergelijke procedures. Er is een zeer actieve en
welvarende groep advocaten, gespecialiseerd in class actions (bekend als de
plaintiff’s bar), die in staat is dergelijke vaak grote en kostbare procedures voor
te financieren.

Vanwege het belang dat in de federale effectenwetgeving wordt gehecht aan
transparantie is het niet verbazingwekkend dat dergelijke procedures veelal zien
op onjuiste of onvolledige openbaarmaking van informatie. Procedures op
grond van overtreding van het federale effectenrecht worden vaak (ten minste
mede) gebaseerd op Regel 10b-5, die voortvloeit uit de algemene anti-fraude
bepaling van § 10(b) Exchange Act.79 Deze regel stelt onder meer dat het
verboden is om onjuiste of misleidende verklaringen af te geven in verband met
de aan- of verkoop van effecten. Het US Supreme Court heeft bepaald dat
beleggers die kunnen aantonen dat zij door een dergelijke verklaring schade
hebben geleden bij de aan- of verkoop van effecten die schade in een civiele

78. Zie Thompson & Sale (2003), p. 860-863, die stellen dat procedures op grond van het
federale effectenrecht een belangrijke zo niet de belangrijkste rol spelen bij het reguleren van
corporate governance in de VS.

79. Dit wordt ook wel de primaire aansprakelijkheid genoemd. Een tweede grond van
aansprakelijkheid die vaak wordt aangevoerd is § 20(a) Exchange Act, de zogenaamde
secondaire aansprakelijkheid. Deze regel stelt dat een persoon die een andere persoon
controleert, aansprakelijk kan zijn voor de schade die als gevolg van overtreding van de
effectenwetgeving door de gecontroleerde persoon is veroorzaakt. De vraag of iemand een
(rechts)persoon daadwerkelijk controleert hangt sterk af van de omstandigheden van het
geval en is niet eenduidig beantwoord. Het kunnen onder omstandigheden leden van de
board zijn. Er is wel uitgemaakt dat alleen het feit dat iemand director is, of lid is van de
auditcommissie, op zichzelf niet voldoende is om controle aan te nemen. Zie Mixter (2001),
p. 975.
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procedure kunnen verhalen.80 Deze regel kan de basis vormen voor zowel de
aansprakelijkheid van de vennootschap als voor aansprakelijkheid van leiding-
gevenden van de vennootschap. De reikwijdte van deze regel is voornamelijk
ingevuld door de rechtspraak. Naast Regel 10b-5 zijn er ook andere bepalingen
die in de overnamecontext een kapstok kunnen zijn voor een procedure. Het
betreft Regel 14a-9 in de context van proxy solicitation campagnes en, bij
overnamebiedingen, de regels die zijn uitgevaardigd op grond van § 14(e).81

In Nederland is civielrechtelijke handhaving van het effectenrecht van oudsher
minder gebruikelijk. Dat lijkt enigszins te veranderen. Ik wijs bijvoorbeeld op de
door de VEB afgedwongen schikkingen inzake de overname van Numico door
Danone en de overname van Vedior door Randstad. In beide zaken ging het om
overtreding van de regels omtrent het openbaar maken van koersgevoelige
informatie. Ook de prospectusaansprakelijkheid kan een grond bieden voor
civiele acties. Civielrechtelijke handhaving krijgt in Nederland in algemene zin
steeds meer aandacht. Zie bijvoorbeeld de mogelijkheden die worden geboden
door de Wet collectieve afwikkeling massaschade82 en de discussie over de
civielrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht.83

Geconcludeerd kan worden dat aandeelhouders in de VS een ruimere mogelijk-
heid hebben om naleving van de normen af te dwingen. Deze civiele handhaving
speelt in de VS dan ook een grotere rol dan in Nederland. In de VS is er wegens
overtreding van het federale effectenrecht niet alleen een aansprakelijkheids-
risico jegens de overheid, maar ook jegens derden.84 Schadevergoedingen

80. De voor dit onderwerp relevante gedeelte van tekst van Regel 10b-5(2) luidt als volgt: “It
shall be unlawful for any person, directly or indirectly, ( ….). to make any untrue statement
of a material fact or to omit to state a material fact necessary in order to make the
statements made, in light of the circumstances under which they were made, not misleading,
( …) in connection with the purchase or sale of any security.” Het US Supreme Court heeft
in een uitspraak uit 1971 bepaald dat overtreding van Regel 10b-5 gedupeerden in bepaalde
omstandigheden een ‘implied right of action’ geeft. Zie Superintendant v. Bankers Life, 404
U.S. 6 (1971).

81. Zie § 5.2.3 onder D en § 7.2.2 onder A4.
82. Stbl. 2005, 340 en 380. Zie hierover o.a. Leijten (2005) enWinter (2006). Dit zou bijvoorbeeld

een rol kunnen spelen bij aansprakelijkheid voor financiële verslaggeving. In Nederland biedt
het vennootschapsrecht op zichzelf ruime mogelijkheid voor aansprakelijkheid voor financiële
verslaggeving, op grond van art. 2:139 BW. Desondanks leidt deze grondslag zelden tot
aansprakelijkheid. Zie hierover Van Ginneken (2006b), Bras (2006), Strik (2005).

83. Zie het in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken geschreven rapport M.F.J.
Haak en I.W. VerLoren van Themaat (red.), De mogelijkheden voor civielrechtelijke
handhaving van de mededingingsregels in Nederland, november 2005 en alle stukken
hierover van de Europese Commissie.

84. Dit speelt overigens breder dan alleen in het effectenrecht. Ook bijvoorbeeld bij overtreding
van het mededingingsrecht speelt civiele handhaving een grote rol. Bij elke wetsovertreding,
volgt vrijwel onvermijdelijk civil litigtation.
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kunnen flink oplopen. In Nederland zijn er minder mogelijkheden om de
vennootschapsleiding aan te spreken voor overtreding van de effectenwet- en
regelgeving en deze praktijk is (nog) minder ontwikkeld. Daarbij moet wel
worden opgemerkt dat civiele partijen in Nederland relatief gemakkelijke toe-
gang hebben tot de Ondernemingskamer, waar ruim wordt getoetst, en waar ook
effectenrechtelijke normen een rol kunnen spelen bij het bepalen van wanbeleid.
Desondanks blijft een groot verschil dat de enquêteprocedure gericht is op het
beleid en de gang van zaken in de vennootschap. Het is uitdrukkelijk niet
bedoeld voor het bepalen als bestuurders en of commissarissen aansprakelijk zijn
voor eventueel wanbeleid. De verzoekers kunnen in enquêteprocedures geen
schadevergoedingen eisen. Een oordeel van de Ondernemingskamer dat sprake
is van wanbeleid kan wel een basis vormen voor verdere procedures om de
vennootschap of individuele bestuurders en/of commissarissen aansprakelijk te
houden voor geleden schade, maar dan is dus wel een nieuwe procedure nodig.85

C. Vrijwaring

Bij de bestudering van de verschillen in de wijze waarop de vennootschaps-
rechtelijke en effectenrechtelijke normen worden gehandhaafd, dient ook te
worden gekeken naar de vrijwaring- en verzekeringspraktijk. Het is natuurlijk
van belang te constateren dat de vennootschapsleiding in de VS sneller
persoonlijk zal worden aangesproken, maar het effect van dit verschil wordt
voor een deel teniet gedaan door de bestaande praktijk waarbij de vennoot-
schapsleiding in ruime mate door de vennootschap wordt gevrijwaard. Het
vennootschapsrecht van Delaware bevat sinds 1986 de mogelijkheid voor
vennootschappen om vrijwaringsbepalingen in hun charter op te nemen.86

Directe aanleiding voor de invoering van het desbetreffende artikel was de
uitspraak van het Delaware Supreme Court in 1985 in Smith v. Van Gorkom.87

Bijna alle beursgenoteerde vennootschappen die in Delaware zijn gevestigd
hebben dergelijke vrijwaringsbepalingen in het charter opgenomen.88 Kort
gezegd houden deze bepalingen in dat directors worden gevrijwaard voor
vermogensschade geleden als gevolg van claims van de vennootschap, aandeel-
houders of derden voor schending van de zorgvuldigheidsplicht. Schendingen

85. Zie hierover Timmerman (2006b) en Van Solinge (1998).
86. Zie § 102(b)(7) DGCL. In navolging van Delaware heeft een groot aantal andere staten

gelijksoortige bepalingen ingevoerd, waarbij voor de goede orde wordt aangetekend dat er
wel degelijk verschillen tussen deze bepalingen zijn. Zie Honabach (2006), p. 313-315.

87. Smith v. Van Gorkom, 448 A.2d 858 (Del. 1985), zie over deze uitspraak § 3.4.3 onder A.
88. Zie Hamermesh (2000), p. 490.
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van de loyaliteitsplicht vallen hier dus niet onder.89 Ook de kosten verbonden
aan de verdediging van dergelijke claims worden meestal vergoed. De vrijwa-
ring wordt doorgaans aangevuld met een Directors & Officers (D&O) verzeke-
ring. Deze dekt de kosten voor de verdediging, de meeste schikkingen in
aandeelhouderszaken en zelfs claims waarvoor op grond van de wet geen
vrijwaring mag worden afgegeven.90

Ook in Nederland kunnen bestuurders en commissarissen worden gevrij-
waard.91 Dit geldt niet voor de eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van
de vennootschap uit art. 2:9 BW (de interne aansprakelijkheid). Algemeen
wordt aangenomen dat bestuurders en commissarissen daarvoor niet tevoren
kunnen worden gevrijwaard.92 Voor bestuurders biedt wellicht het arbeidsrecht
nog enige bescherming. Zij zijn vaak ook werknemer van de vennootschap,
zodat deze relatie ook wordt beheerst door het arbeidsrecht. Op grond daarvan
is een werknemer niet aansprakelijk voor aan de werkgever in het kader van de
arbeidsovereenkomst toegebrachte schade, behoudens opzet of bewuste roeke-
loosheid.93 Dit is in principe ook van toepassing op een werknemer die
bestuurder is van een vennootschap.94 De vraag is of het criterium ‘ernstig
verwijt’ uit art. 2:9 BW samenvalt met de opzet of bewuste roekeloosheid uit
het arbeidsrecht. Hierover wordt verschillend gedacht.95

89. Zie § 102(b)(7). Daarnaast zijn er nog drie andere uitzonderingen. Zo kan ook geen
vrijwaring worden gegeven voor “unlawful dividends”, “acts or omissions not in good faith
or which involve intentional misconduct or a knowing violation of law” en “any transaction
from which the director derives an improper personal benefit”.

90. Zie Jones (2006), p. 117.
91. Zie over vrijwaring o.a. Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 596-598,

Pitlo/Raaijmakers (2006), p. 438-440, Blanco Fernandez (2000), Wezeman & Dolphijn
(2003), Potjewijd (2003), Van Olffen (2004b), Assink & Olden (2005) en, specifiek over
de verhouding tussen verzekering en vrijwaring, De Kort-de Wolde & Potjewijd (2005). Zie
over met name het aspect van tegenstrijdig belang bij het toekennen en uitvoeren van de
vrijwaringsbepaling Goes (2004).

92. Zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 597, Van Schilfgaarde/Winter
(2009), p. 169, Wezeman & Dolphijn (2003), p. 44 en Potjewijd (2003), p. 607. Enigszins
genuanceerder standpunt: Assink & Olden (2005), p. 13-14. Anders: Blanco Fernandez
(2000). Dit geldt voor vrijtekenen voor het in de toekomst te voeren bestuur. Wel is het
mogelijk dat de vennootschap bestuurders en commissarissen achteraf via décharge ontheft
van aansprakelijkheid voor het verleden.

93. Art. 7:661 lid 1 BW.
94. Zie HR 10 december 1999, NJ 2000, 6, JOR 2000/11 m.nt. Jansen en Loonstra. Zie

Potjewijd (2003), p. 607.
95. Zie hierover o.a. Potjewijd (2003), p. 608, Assink & Olden (2005), p. 13 en Winter/Van

Schilfgaarde (2009), p. 168-169. Wat betreft vrijwaring voor aanspraken van derden ligt dit
anders. In algemene zin kan worden gesteld dat bestuurders en commissarissen door de wet
niet buitengewoon ruim zijn beschermd tegen aanspraken van derden. Er is, buiten tot op
zekere hoogte art. 6:170 lid 3 BW voor bestuurders, geen algemene wettelijke bepaling !

HOOFDSTUK 8

338



Bestuurders en commissarissen kunnen wel door de vennootschap worden
gevrijwaard voor aanspraken van derden (externe aansprakelijkheid).96 De
vrijwaring geldt niet indien de bestuurder of commissaris een ernstig verwijt
kan worden gemaakt ter zake van onbehoorlijke taakvervulling.97 De vrijwa-
ring kan een statutaire of een contractuele basis hebben.98 Doorgaans zullen
bestuurders en commissarissen worden gevrijwaard voor bedragen die zij aan
derden moeten voldoen als gevolg van civiel-, straf- of administratiefrechtelijke
claims, opgelegde boetes en dwangsommen. Daarnaast zullen veelal ook de
kosten die zij moeten maken om zich te verdedigen worden vergoed. Ten slotte
bieden net als in de VS D&O verzekeringen vaak, naast vrijwaringsbepalingen,
een zekere bescherming.99 De reikwijdte van deze D&O verzekeringen zijn
doorgaans ruimer, in die zin dat deze dekking bieden ongeacht de vraag of er
sprake is van een ernstig verwijt. Slechts bij opzettelijke veroorzaking van
schade zullen deze verzekeringen geen dekking bieden.100 Deze verzekeringen
zijn bedoeld als aanvulling op vrijwaringsbepalingen, niet als vervanging
daarvan. Een vrijwaring biedt ook voordelen boven een verzekering. Zo kan
de verzekeraar weigeren uit te keren, bijvoorbeeld als aan bepaalde polisvoor-
waarden niet is voldaan, en kan er een limiet op het uit te keren bedrag zijn.101

op grond waarvan de vennootschap verplicht is om de schade te vergoeden die een
bestuurder of commissaris lijdt als gevolg van geschillen waar hij vanwege zijn functie
persoonlijk bij betrokken raakt. Zie o.a. Potjewijd (2003), p. 610. Op grond van art. 6:170 lid
3 BW (aansprakelijkheid voor ondergeschikten) kan worden gesteld dat indien een bestuur-
der-werknemer als gevolg van een onrechtmatige daad persoonlijk aansprakelijk is voor
schade toegebracht aan een derde, de vennootschap krachtens de wet verplicht is om de
bestuurder schadeloos te stellen voor de schadevergoeding die hij aan de derde heeft moeten
voldoen en de kosten van verdediging, tenzij de bestuurder een ernstig verwijt treft. Zie
Potjewijd (2003), p. 609. Enigszins genuanceerder: Assink & Olden (2005), p.15. Dit geldt
niet voor commissarissen, die geen werknemer zijn. De verhouding tussen commissarissen
en vennootschappen wordt beheerst door de wettelijke regels omtrent de overeenkomst van
opdracht. Deze regels kennen een soortgelijke regel niet. Zie Potjewijd (2003), p. 609 en,
vanuit een andere invalshoek, Maeijer in zijn noot, nr. 4, onder HR 4 april 2003, NJ 2003,
538 m.nt. Maeijer, JOR 2003/134 m.nt. Borrius (Skipper Club Charter/Jaarsma).

96. Algemeen wordt aangenomen dat dit is toegestaan. Zie Asser/Maeijer/Van Solinge &
Nieuwe Weme (2009), p. 596-598, Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 170, Wezeman &
Dolphijn (2003), p. 42-48 en Potjewijd (2003), p. 610 en de daar aangehaalde literatuur.

97. Zie (letterlijk) Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 597.
98. Bij statutaire vrijwaring beslist uiteindelijk de ava conform de regels voor statutenwijziging.

Zie hierover Van Olffen (2003). Bij contractuele vrijwaring rijst de vraag welk orgaan
bevoegd is om over de vrijwaring te beslissen en wie de vennootschap hierbij mag
vertegenwoordigen. Zie hierover Potjewijd (2003), p. 612-613 en Goes (2004). Mede
teneinde deze problematiek te voorkomen nemen veel vennootschappen een statutaire
vrijwaringsregeling op.

99. Zie hierover De Kort-de Wolde & Potjewijd (2005).
100. Zie Potjewijd (2003), p. 611.
101. Zie Potjewijd (2003), p. 611-612. Uiteraard is een risico van vrijwaring dat deze geen

bescherming biedt bij faillissement.
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Uit het voorgaande blijkt dat de individuele bestuurders van beursgenoteerde
vennootschappen in de VS en in Nederland relatief goed kunnen worden
beschermd tegen potentiële aansprakelijkheid. Het komt weinig voor dat de
vennootschapsleiding ook daadwerkelijk persoonlijk schadevergoeding moet
betalen voor gemaakte fouten die leiden tot aansprakelijkheid. Dit maakt het
verschil in processuele mogelijkheden om de vennootschapsleiding aan te
spreken, minder relevant. Bestuurders worden in de VS weliswaar sneller en
op meer manieren en gronden aangesproken, maar uiteindelijk leidt dit niet
vaak tot persoonlijke aansprakelijkheid. Waarschijnlijk ligt het verschil voor
een groot deel in de zogenoemde nuissance factor van de vele procedures in de
VS, die allemaal tijd en geld kosten, en de reputatieschade die hierdoor kan
ontstaan. Dat wil niet zeggen dat het verschil in handhaving helemaal geen rol
speelt in vijandige overnamesituaties. Zeker het feit dat de normering
van bestuurlijk handelen in de VS ook in dergelijke situaties wordt ontwikkeld
in procedures waarbij het ook kan gaan om aansprakelijkheid, leidt mijns
inziens automatisch tot een meer terughoudende toetsing. Dit wordt belichaamd
door het gebruik van de business judgment rule. In Nederland is de rechter, in
de praktijk meestal de Ondernemingskamer, veel vrijer, mede omdat het in een
enquêteprocedure juist niet gaat om de aansprakelijkheid van personen en
omdat er in Nederland geen business judgment rule bestaat.

8.2.3 De rol van het vennootschappelijk belang

Een verschil in de normering van bestuurlijk handelen in vijandige overnamesi-
tuaties is de rol van het vennootschappelijk belang en het belangenpluralisme. Bij
de RNA-norm komt het vennootschappelijk belang en het belangenpluralisme
duidelijk en meermaals naar voren.102 Zowel bij de vraag of de beschermings-
maatregel noodzakelijk is als bij de vraag of de reactie adequaat en proportioneel
is wordt uitdrukkelijk gesteld dat een afweging moet worden gemaakt van de bij
de vennootschap en haar onderneming betrokken belangen. Ook bij de ABN
AMRO-uitspraak van de Hoge Raad wordt het belangenpluralisme nog eens
nadrukkelijk bevestigd.103 Dat is niet verrassend gegeven het feit dat de norme-
ring wordt vastgesteld in een enquêteprocedure, waarbij het beleid aan het doel
van de vennootschap in brede zin wordt getoetst. In de VS lijken andere belangen
dan de belangen van aandeelhouders minder zwaar te wegen.104 Het uitgangspunt

102. Zie hierover uitgebreid Van Ginneken (2006a). Zie ook o.a. Wezeman (2007), p. 99-101. Het
vennootschappelijk belang speelt hierbij niet alleen in het enquêterecht maar ook bij
procedures ter aantasting van besluiten in vijandige overname situaties. Zie bijvoorbeeld
Pres. Rb. ’s-Gravenhage, 17 mei 1988, KG 1988/250 (Mulder Boskoop).

103. HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434 m.nt. Maeijer, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme (HR ABN
AMRO), rov. 4.6.

104. Zie ook o.a. Timmerman (1996b), p. 1318, Timmerman (2007b), p. 125-127 en Van Ginneken
(2006a), p. 531-532.
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is dat directors zich bij de uitvoering van hun taken slechts hebben te richten op
de maximalisatie van aandeelhouderswaarde. De klassieke verwoording van deze
verplichting komt uit een uitspraak van het Supreme Court van Michigan in de
zaak Dodge v. Ford Motor Co. uit 1919: “A business corporation is organized
and carried on primarily for the profit of the stockholders. The powers of the
directors are to be employed for that end.”105

De grotere gerichtheid op het belang van aandeelhouders is ook te verklaren
vanuit het uitgangspunt van de fiduciary duties. De verplichtingen van directors
die hieruit voortvloeien zijn verplichtingen jegens de vennootschap en haar
aandeelhouders. De naleving daarvan wordt voornamelijk afgedwongen door
aandeelhouders, al dan niet namens de vennootschap via een derivative suit. De
vennootschapsleiding heeft zich binnen het vennootschapsrecht in normale
omstandigheden in rechte dus vrijwel alleen te verantwoorden aan aandeel-
houders.106 In Nederland is dat niet per definitie het geval. Nog afgezien van

105. Dodge v. Ford Motor Co., 170 N.W. 668, 684 (Mich. 1919). In deze zaak weigerde Henry
Ford dividend uit te keren met als argument dat aandeelhouders al genoeg winst hadden
gemaakt. Hij was van mening dat de winst met het publiek moest worden gedeeld door de
prijzen van auto’s laag te houden. Zie over de betekenis van deze uitspraak Stout (2008) en
Macey (2008). De aandeelhouderswaarde als norm is in latere uitspraken bevestigd,
bijvoorbeeld door de Delaware Chancery Court in 1989, die het zo verwoordde: “It is the
obligation for directors to attempt, within the law, to maximize the long-run interests of the
corporation’s stockholders.” Zie Katz v. Oak Indus., Inc., 508 A.2d 873 (Del. Ch. 1989),
p. 879. Zie ook ALI Principles of Corporate Governance (1994), Sec. 2.01 (a): “…. A
corporation should have as its objective the conduct of business activities with a view to
enhance corporate profit and shareholder gain.” Vaak wordt ook verwezen naar Friedman
(1970). De discussie hierover is in de VS begonnen met een polemiek in de Harvard Law
Review tussen de hoogleraren Berle en Dodd in 1931/1932. Zie Berle (1931) en Dodd
(1932). Een bespreking van de omvangrijke discussie die hierop is gevolgd, en nog
steeds doorgaat, gaat het bestek van dit onderzoek te buiten. Zie hierover, zonder volledig-
heid te beogen, Easterbrook & Fischel (1991), Bainbridge (1993), Smith (1998), Hansmann
& Kraakman (2001), Stout (2002b), Blair (2003), Davies (2003) p. 66-71, Elhauge (2005),
Crespy (2007) en het interessante stuk van Strine (2007) alsmede de reacties daarop
Bainbridge (2007), Gilson (2007), Ferlauto (2007), Hammermesh (2007), Lipton & Rowe
(2007), Olson (2007), Silvers (2007). Deze discussie heeft enige raakvlakken met
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zie voor Nederlandse beschouwingen hierover
Eijsbouts (2005) en Eijsbouts (2010). Ik volsta hier met de constatering dat het streven
naar maximalisatie van aandeelhouderswaarde in de VS een breed geaccepteerde norm is en
dat het Amerikaanse recht sterker van het aandeelhoudersbelang is doortrokken. Zie ook
Timmerman (1996b), p. 1318, Timmerman (2007b), p. 125-127 en Van Ginneken (2006a),
p. 531-532. Voor de goede orde merk ik op dat hiermee niet is gezegd dat Nederlandse
vennootschappen niet uit (moeten) zijn op het creëren van aandeelhouderswaarde, maar dat
hierbij meerdere belangen moeten worden afgewogen (zie ook punt 3 van de preambule bij
de Code (2003)). Zie ook hierna § 10.3.3 onder B.

106. Er zijn, zeker in het zicht van insolventie, ook verplichtingen richting crediteuren. Deze laat
ik hier buiten beschouwing.
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het feit dat in het Nederlandse vennootschapsrecht geen derivative suit bestaat,
zijn in enquêteprocedures de verzoekers niet noodzakelijkerwijze (vertegen-
woordigers van) aandeelhouders. Ook vakorganisaties en zelfs de advocaat-
generaal bij het gerechtshof Amsterdam kunnen een enquêteprocedure enta-
meren.107 Ook dat wijst erop dat meer belangen een rol spelen dan alleen die
van aandeelhouders. Daarnaast kunnen werknemers op grond van de WOR bij
de Ondernemingskamer tegen besluiten opkomen en kunnen in overnamesi-
tuaties de vakorganisaties ageren op grond van de SER-Fusiegedragsregels.108

Dergelijke betrokkenheid van en mogelijkheden voor werknemers(vertegen-
woordigers) zijn in de VS niet bekend.

Wij hebben het hier over het klassieke verschil tussen de shareholdersbenade-
ring en de stakeholdersbenadering.109 Vooropgesteld moet worden dat naar
mijn mening het verschil tussen deze beide benaderingen, zeker voor de
dagelijkse gang van zaken, in de praktijk nogal meevalt. Uiteraard weegt bij
het besturen van een beursgenoteerde vennootschap het belang van aandeel-
houders zwaar, maar ook de belangen van de overige stakeholders spelen
een rol. Bij de stakeholdersbenadering is dit per definitie het geval maar ook bij
een shareholdersbenadering kunnen de belangen van stakeholders niet worden
genegeerd. De gedachte is dat men het belang van aandeelhouders uiteindelijk
het beste dient door ook rekening te houden met overige belangen.110

Ondanks het feit dat het verschil in benadering voor de dagelijkse praktijk
meevalt, is het toch een principieel verschil, dat invloed kan hebben op een
aantal vennootschapsrechtelijke vraagstukken. In de normering van bestuurlijk
handelen in vijandige overnamesituaties komt het verschil in benadering in
ieder geval naar voren. In Delaware spelen de belangen van anderen dan
aandeelhouders een minder prominente rol. Weliswaar heeft het Delaware
Supreme Court gesteld dat de board bij het evalueren van de bedreiging
ook belangen van niet-aandeelhouders in ogenschouw mag nemen,111 maar

107. Art. 2:346 sub c, art. 2:347 en art. 2:345 lid 2 BW.
108. Zie art. 25 jo. 26 WOR.
109. Ook wel de Angelsaksische benadering en de Rijnlandse benadering genoemd.
110. Zie o.a. Van Ginneken (2001a), p.157-163. In dit verband is de ontwikkeling in het VK

interessant. Daar is bij een ingrijpende herziening van het vennootschapsrecht het begrip
enlightened shareholder value in de Companies Act opgenomen. Kort gezegd wordt bepaald
dat het bestuur van de vennootschap ook andere belangen in acht moet nemen. Zie Gower/
Davies, p. 506-525. Zie uitgebreider over de rol van stakeholders bij vijandige overnames
hierna § 10.3.3 onder B. De discussie over en opkomst van corporate social responsibility,
ook in de VS, is ook een voorbeeld van hoe het verschil tussen beide modellen kleiner
wordt. Zie hierover o.a. Eijsbouts (2005), p. 83-96 en Eijsbouts (2010).

111. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), p. 955. Zie ook Paramount
Communications, Inc. v. Time, Inc. 571 A.2d 1140 (Del. 1989), p. 1153.
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datzelfde rechtscollege heeft expliciet bepaald dat boards geen beschermings-
maatregelen mogen treffen gericht op het beschermen van niet-aandeelhouders
tenzij dit ook een significant financieel voordeel biedt aan de aandeelhou-
ders.112 Eenmaal in Revlon situaties mogen andere belangen zelfs helemaal niet
in aanmerking worden genomen. Het is daarnaast waar dat in sommige staten
zogenaamde constituency statutes zijn aangenomen waarbij wordt gesteld dat
boards bij het nemen van beschermingsmaatregelen andere belangen kunnen
mee wegen, maar de concrete invloed van die regelingen lijkt niet groot.113

Deze regelingen geven de board veelal de mogelijkheid andere belangen mee te
wegen, zij zijn daartoe niet verplicht. Bovendien kent Delaware dergelijke
wetgeving niet. De in de rechtspraak geaccepteerde bedreigingen die een
beschermingsreactie rechtvaardigen zijn dan ook vaak, direct of indirect,
bedreigingen voor aandeelhouders. Bijvoorbeeld dat het bod te laag is.114 De
Unocal-uitspraak noemt wel de bedreiging van het beleid en effectiviteit van de
vennootschap (“corporate policy and effectiveness”) als reden om bescher-
mingsmaatregelen te nemen. Dit lijkt op het belang van de continuïteit (van het
beleid) van de vennootschap uit de RNA-norm, maar ook hier gaat het
uiteindelijk nadrukkelijker om wat het aandeelhouders zal opleveren. De board
zal aannemelijk moeten maken dat het beleid op lange termijn profijtelijker zal
zijn voor aandeelhouders. De overkoepelende gedachte dat het handelen van de
board moet zijn gericht op de belangen van aandeelhouders klinkt derhalve ook
in vijandige overnamesituaties door.

De vraag is hoe belangrijk dit verschil in beide normen in de praktijk is en of
het in concrete overnamesituaties zal leiden tot geheel andere uitkomsten. Dat
valt nog te bezien. Dat zal voor een groot deel afhangen van hoe het
belangenpluralisme in het Nederlandse overnamerecht wordt uitgewerkt (zie
hierover hierna Hoofdstuk 10). In dit verband is het van belang te constateren
dat in Nederland lange tijd een trend was te ontwaren dat het uitgangspunt van
het belangenpluralisme onder druk stond.115 Honée heeft al eens gesteld dat het
vennootschappelijk belang naar zijn inhoud niet statisch is, maar veranderlijk;
het heeft iets van een kameleon.116 Naar het zich liet aanzien, schoof het
de laatste jaren – al dan niet bewust – langzaam op in de richting van het

112. Revlon, Inc. v. Mac Andrews & Forbes Holding, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986), p. 182.
113. Zie Van Ginneken (2006a), p. 531-532 en Timmerman (2007b), p. 126.
114. Dit is concreet ingevuld in de Unitrin zaak. Hier werden als mogelijke bedreigingen onder

meer genoemd de structuur en hoogte van het bod. In verband met dit laatste is nog expliciet
gesteld dat een ‘te laag’ bod in contanten een bedreiging kan vormen. Unitrin, Inc,
v. American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1384.

115. Zie Van Ginneken (2006a), p. 532-534.
116. Zie Honée (1994), p. 23
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aandeelhoudersbelang.117 Sinds 2008 lijkt die trend inmiddels, mede door de
economische crisis en de overname van ABN AMRO, weer wat te kenteren.
Men lijkt te vinden dat een en ander wat te ver is doorgeslagen. De bevoegd-
heden van aandeelhouders worden weer wat beteugeld en het belang van het
stakeholder model wordt weer benadrukt.118 De vraag is voor hoe lang. De
Amerikaanse hoogleraren Hansmann en Kraakman hebben in 2001 al in een
provocatief opstel genaamd The End of History of Corporate Law al eens
gesteld dat het aandeelhoudersmodel in feite had gewonnen.119 Of dit inder-
daad zo is zal in belangrijke mate door rechters in overnamesituaties worden
bepaald.

8.2.4 Bescherming van (minderheids)aandeelhouders

A. Transparantie

Een volgend in het oog springend verschil tussen beide rechtssystemen is de
wijze waarop (minderheids)aandeelhouders worden beschermd. Beide syste-
men hechten in dit verband veel waarde aan transparantie, zodat beleggers hun
beleggingsbeslissingen goed geïnformeerd kunnen maken. De biedingsregels
zijn dus ook voor een groot deel op transparantie gericht en zijn tot op zekere
hoogte behoorlijk vergelijkbaar. Zo zijn de openbaarmakingsregels die gelden
bij de onderhandse aankoop van aandelen in grote lijnen vergelijkbaar.120

Overschrijding van bepaalde drempels moet openbaar worden gemaakt. Beide
regelingen voorzien hierbij in bepalingen rondom acting in concert. Er zijn ook
verschillen. Het meest in het oog springend verschil is het bestaan in de VS van
een meldingsplicht van intenties. Er kan worden betoogd dat de meldingsplicht
van intenties op grond van § 13(d) aandeelhouders in Amerikaanse beurs-
vennootschappen meer informatie en dus meer bescherming bieden. Over een
soortgelijke regeling wordt ook in Nederland serieus nagedacht (zie hiervoor
§ 5.3.2 onder B). Zoals betoogd, moet mijns inziens de waarde van deze
regelingen niet worden overdreven. In de praktijk kan niet altijd veel nuttige

117. Zie Van Ginneken (2006a), p. 533-534 en Van Solinge (2006), p. 255, waarin hij stelt dat hij
zich niet aan de indruk kan onttrekken dat het vennootschappelijk belang op zijn retour is.
Zie ook Nieuwe Weme & Van Solinge (2006), p. 211 en de daar aangehaalde literatuur. Zie
ook Winter (2007), p. 132-133 en Timmerman (2009a), p. 6.

118. Zie o.a. de rapporten van de Monitoring Commissie Corporate Governance en het Wets-
voorstel 32014 ter implementatie van de voorstellen van de Monitoring Commissie, waarin
o.a. wordt voorgesteld de drempel voor het kunnen doen van aandeelhoudersvoorstellen te
verhogen van 1% naar 3%.

119. De titel is een verwijzing naar het opzienbare boek The End of History and the Last Man van
F. Fukuyama. Zie Hansmann & Kraakman (2001), ook opgenomen in een Tilburgse uitgave,
maar dan onder een wat minder provocatieve titel. Zie Hansmann & Kraakman (2002). Zie
hierover ook Hansmann (2006).

120. Zie § 5.4.
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informatie worden gedestilleerd uit de intentieverklaringen die in de VS worden
gedaan op een Schedule 13D.121

Ook de regels voor openbare biedingen zijn in grote lijnen vergelijkbaar.122

Dit geldt zeker voor de procedurele regels. Vroeger was er een groter verschil
doordat de Amerikaanse biedingsregels in combinatie met het vennootschaps-
recht veel ruimere mogelijkheden boden om een openbaar bod vorm te geven.
Dit kwam duidelijk naar voren bij de two-tier front-end loaded biedingen, maar
zoals gezien zijn dergelijke dwingende biedingen dankzij de invoering van
Regel 14d-10 in de VS niet meer mogelijk.123 Dergelijke biedingen zijn in
Nederland evenmin toegestaan.124

B. Bescherming door het verplicht bod

Een groot verschil tussen beide landen is de Nederlandse verplicht bod
regeling. Dit is een belangrijke reden waarom kan worden gezegd dat aandeel-
houders in Nederlandse beursvennootschappen niet alleen meer rechten
en bevoegdheden hebben, maar in vijandige overnamesituaties ook beter
worden beschermd.125 De verplicht bod regeling biedt aandeelhouders een
exit-mogelijkheid tegen een billijke prijs, als 30% van de aandelen in een hand
geconcentreerd raakt. Dit is een belangrijke vorm van aandeelhoudersbescher-
ming. Er wordt verondersteld dat iemand die 30% van de aandelen houdt de
controle kan uitoefenen over de vennootschap. Dat zou (nadelige) gevolgen
kunnen hebben voor de overige aandeelhouders, die hun aandelen hebben
gekocht voordat er een dergelijke controlerende grootaandeelhouder was. De
gedachte is dat zij een redelijke exit-mogelijkheid dienen te hebben. Hierin
wordt voorzien door het verplicht bod. Een verplicht bod regeling bestaat in de
VS niet.126

121. Zie § 5.2.2 onder A.
122. Zie § 5.4.
123. Zie § 5.2.3 onder C.
124. Zie § 5.3.3.
125. Zie La Porta et al. (2000) en Beck et al. (2002) over het verschil in aandeelhoudersbescher-

ming tussen common law en civil law landen. Deze studies lijken het hier gestelde tegen te
spreken, maar dat komt omdat de studies niet erg genuanceerd zijn. Dit geldt ook zeker voor
de weergave van de Nederlandse situatie. De studies zijn ook niet zonder kritiek. Zie Siems
(2006) en daar aangehaalde literatuur. Zie ook Cools (2005).

126. Zie § 5.4. Interessant is dat het gebruik van een poison pill tot hetzelfde resultaat kan leiden als
een verplicht bod. Poison pills zijn bedoeld om aandeelhouders te beschermen tegen een
partieel bod en een two tiered bod (zie hiervoor § 3.3.2 onder A). Als een poison pill de
redemption provision bevat dat de pill ongedaan wordt gemaakt als de overnemer een volledig
bod doet, dan bereikt het hetzelfde als het verplicht bod regel. Zie voor de vergelijking van het
verplicht bod in de EU en de regulering in de VS Ventoruzzo (2006), p. 32 e.v.
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C. Bescherming in de tweede fase

Een volgend element van grotere aandeelhoudersbescherming in Nederland is
gelegen in de tweede fase van de overname.127 Zelfs bij een geslaagde
overname wordt de overnemer in de praktijk vrijwel altijd geconfronteerd
met een overblijvende minderheid. Vanwege de hieraan klevende nadelen, zal
de overnemer de overblijvende minderheid doorgaans willen uitstoten. In de VS
bestaan ruimere mogelijkheden om de overblijvende minderheid uit te stoten
dan in Nederland. Bij het bezit van hoge percentages bieden beide systemen een
relatief eenvoudig uitstotingsmechanisme waarbij de overblijvende minderheid
kan worden uitgestoten tegen betaling in contanten. In de VS kan met 90% van
de aandelen een short-form merger worden uitgevoerd.128 In Nederland kan
met 95% van de aandelen de uitstotingsprocedure van art. 2:359c BW of de
uitkoopprocedure van art. 2:92a BW worden gevolgd. Het grote verschil zit met
name in de mogelijkheden voor overnemers die een lager percentage verkrijgen
dan 90% in de VS en 95% in Nederland. In de VS kan een overnemer ook bij
lagere percentages de minderheid relatief gemakkelijk uitstoten via een long-
form merger, waarbij de overgebleven minderheidsaandeelhouders worden
uitgestoten tegen betaling in contanten. Dit kan al bij het bezit van een kleine
meerderheid. Dit is een groot verschil met Nederland. Een uitstotingsfusie
waarbij de overblijvende minderheid wordt gedwongen genoegen te nemen met
contanten, is maar zeer beperkt mogelijk is. Het is sowieso beperkt aangezien
maar 10% van het totaal in contanten mag worden uitgekeerd, maar bovendien
is het beperkt door art. 2:8 BW en de invulling daarvan door de Onderne-
mingskamer in de Shell-uitspraak.129 Zelfs uitstotingsfusies waarbij de over-
gebleven minderheidsaandeelhouders andere aandelen krijgen zijn beperkt
mogelijk, een en ander zoals volgt uit de Versatel-uitspraken van de Onderne-
mingskamer en de Hoge Raad.130 Ten slotte biedt ook art. 2:359d BW
overblijvende minderheidsaandeelhouders een zekere bescherming. Indien de
overnemer 95% van de aandelen verwerft, kan de minderheid de overnemer
dwingen hun aandelen over te nemen.

Kortom, beide systemen maken hier een fundamenteel verschillende keuze.
Bij de oplossing van de tweede fase problematiek dient een belangenafweging te
worden gemaakt tussen het belang van de overnemer om 100% van de aandelen
in bezit te kunnen krijgen en de belangen van de overblijvende minderheid. Het is
duidelijk dat in de VS het belang van de overnemer zwaarder weegt dan

127. Zie § 6.4.
128. Wel dient te worden gerealiseerd dat er in Delaware in principe een fusieverbod geldt voor de

eerste drie jaren na de overname, tenzij de bieder meer dan 85% van de aandelen verkrijgt. Dit
biedt aandeelhouders ook een zekere mate van bescherming. Zie § 3.3.2 onder E.

129. Zie de Shell-uitspraken van de OK. Zie uitgebreid § 6.3.3 onder C.
130. Zie de Versatel uitspraken van de OK en de Hoge Raad. Zie uitgebreid § 6.3.3 onder B.
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de belangen van de minderheidsaandeelhouders. In Nederland is dat precies
andersom.131 Deze zwaardere bescherming van minderheidsaandeelhouders, ook
door middel van de verplicht bod regeling, is een groot verschil met de VS. Het
maakt het in de praktijk moeilijker om een vennootschap over te nemen en kan
daarmee een afschrikkende werking hebben. Tot op zekere hoogte kan dit worden
gezien als een verkapte extra bescherming van Nederlandse beursvennootschap-
pen. Dit verschil moet bij de vergelijking van beide rechtssystemen worden
meegenomen.

8.2.5 Het proxy voting systeem

Het laatste verschil dat ik noem is het proxy voting systeem in de VS.132 In de
VS kan er op veel grotere schaal en op efficiëntere wijze bij volmacht worden
gestemd. Via een uitgebreide regulering wordt gewaarborgd dat aandeelhouders
niet alleen op eenvoudige wijze kunnen stemmen, maar ook dat zij goed
worden geïnformeerd. Het systeem zorgt ervoor, dat de meeste beleggers, de
economisch belanghebbenden, ook daadwerkelijk worden bereikt. Daarnaast is
het systeem toegankelijk voor aandeelhouders. Zij kunnen aandeelhouders-
voorstellen doen op grond van Regel 14a-8 (die ook in overnamecontext een rol
kunnen spelen, zie aandeelhoudersvoorstellen inzake poison pill by-laws,
majority voting by-laws en proxy access by-laws). Daarnaast kunnen aandeel-
houders het systeem met behulp van Regel 14a-7 gebruiken om de feitelijke
controle over de vennootschap te verwerven via een proxy contest ter vervan-
ging van de board. Het vormt daarmee in de praktijk een aanvulling op, en zelfs
tot op zekere hoogte een alternatief voor, een openbaar bod. Dit speelt dan ook
een grote rol bij vijandige overnames, ook in de jurisprudentie. Uiteraard moet
niet uit het oog worden verloren dat het systeem verre van perfect is en zeker
zijn beperkingen heeft, maar het is wel een belangrijk en relevant onderdeel van
de corporate governance van Amerikaanse beursvennootschappen. In Neder-
land ontbreekt een dergelijk systeem.

Omdat een proxy contest ook in vijandige overnamesituaties zo’n grote rol
kan spelen, zijn sommige beschermingsmaatregelen in de VS mede gericht op
de beïnvloeding van de uitkomst van proxy contests. Bij een proxy contest
voor corporate control gaat het vaak om de benoeming van de board. Het
Delaware Supreme Court beschermt deze shareholder franchise via de
Blasius-rechtspraak. Er moet een compelling justification zijn om te interve-
niëren in het recht van aandeelhouders om hun stem uit te brengen. Daarbij is
uiteraard de wijze waarop de vennootschapsleiding kan worden vervangen
relevant. In de VS zorgen de proxy rules en staggered boards, gekoppeld aan
plurality voting, ervoor dat het moeilijk is om via een proxy contest een board

131. Mijns inziens zonder goede reden. Zie § 6.4.
132. Zie § 7.4.
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te vervangen. Een van de redenen waarom de poison pill door rechters wordt
geaccepteerd is het argument dat er nog altijd een proxy contest kan worden
gelanceerd om de board te vervangen. De nieuwe board zal de poison pill
kunnen intrekken. Zolang een proxy contest tot de mogelijkheden behoort, al is
het theoretisch, zullen beschermingsmaatregelen zoals een poison pill, in
principe niet disproportioneel zijn (zie Unitrin). Hierbij moet niet uit het
oog worden verloren dat een staggered board ervoor kan zorgen dat een
overnemer minstens twee proxy contests moet winnen om de controle over de
board te krijgen. Dat betekent twee jaar wachten, omdat het voor aandeel-
houders, in tegenstelling tot in Nederland, veelal niet mogelijk is om een bava
bijeen te roepen.

Alles bij elkaar is de combinatie van een poison pill met een staggered board
(en eventueel zelfs plurality voting) een zeer effectief wapen tegen vijandige
overnames.133 Deze beschermingsmaatregelen waren in eerste instantie gericht
tegen de zeer dwingende overnametechnieken, zoals front-end loaded two-tier
bids uit de begin jaren ’80. Deze biedingen zijn inmiddels niet meer mogelijk,
maar de beschermingsmaatregelen zijn blijven bestaan. Wel staan ze de laatste
tijd in toenemende mate onder druk, onder meer door een toename in het aantal
aandeelhoudersvoorstellen over poison pills en majority voting by-laws, die de
effectiviteit van deze bescherming aantasten. Bovendien proberen aandeel-
houders via aandeelhoudersvoorstellen de mogelijkheden te verruimen om
eigen kandidaten te laten benoemen. Wijzigingen worden dus door aandeel-
houders afgedwongen, via het bestaande systeem. Dit geeft nog eens aan hoe
belangrijk proxy voting en de federal proxy rules in het Amerikaanse systeem
zijn.

8.2.6 Conclusie

Het Amerikaanse corporate governance model kan worden omschreven als een
director primacy model.134 De grote bestuursautonomie komt ook duidelijk
naar voren in vijandige overnamesituaties. De ruimte om beschermingsmaat-
regelen te nemen is in de VS groter dan in Nederland. Dit komt ten eerste door
de beperktere bevoegdheden van aandeelhouders. Hierdoor heeft de board in de
VS meer mogelijkheden om zonder aandeelhoudersbemoeienis beschermings-
maatregelen te nemen. Ook bij Nederlandse beursvennootschappen is een
sterke centrale leiding essentieel en speelt de vennootschapsleiding uiteraard
een belangrijke rol. In het Nederlandse vennootschapsrecht wordt evenwel

133. Zie Bebchuk, Coates & Subramanian (2002).
134. Zie o.a. Bainbridge (2003c) en, specifiek in overnamesituaties Bainbridge (2002a) en

Bainbridge (2006c). Zie ook Strine (2005), Allen, Jacobs & Strine (2002a), Anamtabwi
(2006). Zie ook Winter (2006), p. 624-627, Assink (2009) en SER-advies (2008).
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meer op de bevoegdheden van de vennootschapsleiding gekort, ten gunste van
de bevoegdheden van aandeelhouders. Dit werkt ook door in vijandige
overnamesituaties. Veel beschermingsmaatregelen die een Amerikaanse board
eenzijdig kan nemen, zullen in Nederlandse verhoudingen de goedkeuring van
de ava vereisen (bijvoorbeeld de verkoop van een kroonjuweel o.g.v.
art. 2:107a BW of de instelling van golden parachutes o.g.v. art. 2:135 BW).
Ook een poison pill constructie, zoals deze in de VS bestaat, zou in Nederland
niet zonder aandeelhoudersgoedkeuring kunnen worden ingevoerd. Bovendien
kan een poison pill in Nederland ook om andere redenen niet worden gebruikt,
met name vanwege bepaalde kapitaalbeschermingsregels en art. 2:92 BW.
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat Nederlandse vennootschappen met
beschermingsprefs ook een zeer effectieve beschermingsmaatregel tot hun
beschikking hebben. Relevant is verder het feit dat aandeelhouders in Neder-
land in ruimere mate een bava bijeen kunnen roepen en aandeelhouderspunten
op de agenda kunnen zetten, zoals het ontslag van de vennootschapsleiding.
Beide bevoegdheden komen in de VS niet aan aandeelhouders toe. Door de
grotere bestuursautonomie en de beperktere aandeelhoudersbevoegdheden,
hebben activisten in de VS minder mogelijkheden om het beleid te beïnvloeden.
Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat aandeelhouders in Nederland niet
alleen meer bevoegdheden hebben, maar ook beter worden beschermd. Zowel
in de biedingsfase (verplicht bod) als in de tweede fase.

Een tweede oorzaak van de grotere bestuursautonomie in de VS is gelegen in de
wijze waarop de vennootschapsrechtelijke normen worden gehandhaafd en de
(daarmee samenhangende) terughoudende toetsing door rechters. De vraag of
een beschermingsmaatregel toelaatbaar is wordt in principe op dezelfde wijze
getoetst als een aansprakelijkheidsvraag. Het komt – wellicht mede hierdoor –
zelden voor dat een beschermingsmaatregel door de rechter wordt veroordeeld.
Het is in de praktijk niet al te moeilijk gebleken om de redelijkheidstoets en de
proportionaliteitstoets uit Unocal te doorstaan, waardoor ook in vijandige
overnames het handelen wordt beschermd door de business judgment rule.
De bestaande jurisprudentie geeft boards in de praktijk dan ook ruime bescher-
mingsmogelijkheden.135 In Nederland gaat het bij de beoordeling van bescher-
mingsmaatregelen niet meteen om aansprakelijkheidsvraagstukken en speelt de
rechter een actievere rol. Dit heeft in belangrijke mate te maken met de opkomst
van de enquêteprocedure, zeker sinds de invoering van de mogelijkheid voor de
Ondernemingskamer om onmiddellijke voorzieningen te treffen, en de ruim-
hartige wijze waarop de Ondernemingskamer hiermee omgaat.136 De procedure

135. Zie § 3.4 en § 4.1.
136. Zie Raaijmakers (2007a). Hieraan heeft AG Timmerman veel aandacht besteed in zijn

conclusie bij HR 14 december 2007, NJ 2008, 105 m.nt. Maeijer, JOR 2008/11 m.nt.
Doorman (DSM).
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is in de praktijk zeer laagdrempelig en er zijn relatief lage kosten aan
verbonden. Zo wordt het onderzoek naar mogelijk wanbeleid betaald door de
desbetreffende vennootschap. Het lijkt erop dat de toetsing in Nederland minder
terughoudend is. Dit komt wellicht mede omdat het in enquêteprocedures niet
automatisch gaat om aansprakelijkheid. Met name de Ondernemingskamer is de
laatste jaren in Nederland steeds actiever en kritischer, ook in vijandige
overnamesituaties. De jurisprudentiële lijn is niet altijd even duidelijk, maar
lijkt de vennootschapsleiding minder ruimte te bieden om te beschermen dan de
door de Amerikaanse rechters geformuleerde spelregels.137 Dit komt onge-
twijfeld ook door het veranderende politieke klimaat en de wijzigende maat-
schappelijke opvattingen. Zo waren de Amsterdamse effectenbeurs en het
Ministerie van Financiën eind jaren ’80 uitgesproken tegenstanders van
beschermingsmaatregelen. Beschermingsmaatregelen stonden gedurende lange
tijd in een kwaad daglicht, hetgeen ongetwijfeld heeft doorgewerkt in de
rechterlijke uitspraken. Daarbij moet worden bedacht dat de meeste jurispru-
dentie niet gaat over situaties waarbij sprake is van een openbaar bod, maar
waar het gaat over aandeelhoudersactivisme door een partij die juist niet bereid
is een bod uit te brengen.

Tussen beide rechtssystemen bestaat wel een aantal verschillen dat bij de
beoordeling van de bestuursautonomie in acht moet worden genomen. Ten
eerste bestaan in de VS meer mogelijkheden om de vennootschapsleiding in
rechte aan te spreken. Dit geldt voor de handhaving van de vennootschaps-
rechtelijke normen, maar ook voor de civiele handhaving van effectenrechte-
lijke normen, waar, naast de handhaving door de overheid, veel meer
mogelijkheden zijn voor aandeelhouders om de vennootschapsleiding via class
actions aan te spreken. Dit effect wordt weer enigszins geneutraliseerd door de
genoemde terughoudende vennootschapsrechtelijke toetsing, waardoor maar
zelden persoonlijke aansprakelijkheid wordt aangenomen. Bovendien zorgt de
praktijk van vrijwaring en verzekering ervoor dat bestuurders zelden persoon-
lijk eventuele schade behoeven te vergoeden. Desondanks vormt deze voort-
durende druk van procedures voor een zeker tegenwicht voor de macht van de
board. Misschien is het grootste gevolg van de vele procedurele mogelijkheden
wel de nuissance value van de vele en onvermijdelijke procedures (tijd, kosten,
reputatie). Deze nadruk op procederen is kenmerkend voor het Amerikaanse
rechtssysteem. Aansprakelijkheidsprocedures lijken in Nederland geen rol van
betekenis te spelen. Zeker niet in vijandige overnamesituaties. Bovendien
bestaan ook in Nederland een vrijwaringspraktijk en verzekeringen die de
aangesproken bestuurders en commissarissen verregaand beschermen.

137. Zie § 2.4 en § 4.1.
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Een tweede verschil is gelegen in de engere taakopdracht voor de vennoot-
schapsleiding in de VS. Er is een grote gerichtheid op het belang van aandeel-
houders. De board krijgt de ruimte, maar moet zich daarbij wel richten op het
aandeelhoudersbelang. Dit zou als een vorm van compensatie kunnen worden
gezien voor het feit dat aandeelhouders binnen het vennootschapsrechtelijk
systeem minder bevoegdheden hebben. Aandeelhouders hebben dus minder
invloed, maar daar staat tegenover dat het aandeelhoudersbelang meer op de
voorgrond staat bij de vaststelling en uitvoering van het beleid. Andere
stakeholders hebben in het systeem weinig directe invloed en worden (dus)
ook minder beschermd.138 Deze nadruk op het aandeelhoudersbelang komt
ook naar voren in de normering van bestuurlijk handelen in vijandige
overnamesituaties. De maatregelen moeten uiteindelijk in het belang zijn van
aandeelhouders. Mede door de terughoudende toetsing, is het echter de vraag of
dit in de praktijk uiteindelijk wel zo’n beperkende werking heeft op de
bestuursautonomie.

Een derde verschil is gelegen in het proxy voting systeem. Tegenover de grotere
bestuursautonomie in de VS staat de mogelijkheid om de board via een proxy
contest te vervangen. De belangrijkste veiligheidsklep voor het Amerikaanse
systeem is onmiskenbaar de benoeming en ontslag van de board. De board
heeft veel ruimte om de onderneming te leiden, met verder weinig aandeel-
houdersbemoeienis en terughoudende rechters. De board zit er om de vennoot-
schap namens de aandeelhouders te besturen. Als het aandeelhouders niet
bevalt, dan moeten zij de board vervangen. Tot die tijd heeft de board in de
praktijk een ruime discretionaire bevoegdheid om te bepalen wat er gebeurt. In
het verlengde hiervan ligt het belang van het proxy voting systeem. Het geeft
aandeelhouders de mogelijkheid om ook daadwerkelijk goed geïnformeerd hun
stem uit te brengen en het systeem voorziet in een zekere toegang voor
aandeelhouders. Bovendien wordt in overnamesituaties door rechters veel
waarde gehecht aan het feit dat er een proxy contest mogelijk is. Op grond
hiervan worden behoorlijk draconische beschermingsmaatregelen als de poison
pill gerechtvaardigd. De poison pill kan zonder enige aandeelhoudersbemoeie-
nis worden ingevoerd, maar aangezien het plan kan worden ingetrokken door
een nieuwe board, is het toegestaan, mits een proxy contest om vervanging te
bewerkstelligen nog theoretisch mogelijk is. De mogelijkheden om de board te
vervangen zijn in de praktijk echter beperkt. Dit onder meer door de regels
rondom proxy access, staggered boards en plurality voting standaarden.139 Dit
gebied is wel enigszins in beweging, maar de vervanging van directors is in de

138. Er is geen WOR en er zijn geen Fusiegedragsregels. Werknemers hebben wel indirect
invloed, via de pensioenfondsen, maar dan als aandeelhouder, niet direct als werknemers.

139. En zelfs als deze hindernissen worden overkomen, kan een vervanging van de board in veel
staten nog steeds weinig opleveren dankzij het gebruik van no hand poison pills.
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praktijk niet eenvoudig. Het benoemingsproces wordt nog steeds gedomineerd
door de zittende board. Ook de waarde van het proxy voting systeem als
tegenwicht voor de board moet dus niet worden overschat.

Een dergelijk proxy voting systeem bestaat in Nederland niet.140 Dit maakt
het voor aandeelhouders in algemene zin een stuk lastiger om zich te
organiseren en eventueel via de ava de vennootschapsleiding te vervangen.
Een belangrijk onderscheid is in dit verband wel dat de Nederlandse aandeel-
houder meer mogelijkheden heeft om een bava bijeen te roepen en het ontslag
van de vennootschapsleiding op de agenda van de aandeelhoudersvergadering
te zetten. Daar staat tegenover dat de het recht om de vennootschapsleiding te
vervangen minder absoluut lijkt dan in de VS. Ook de uitoefening van het
ontslagrecht kan in Nederlandse verhoudingen altijd nog aan art. 2:8 BW worden
getoetst. Waar het Delaware Supreme Court in de Blasius-uitspraak het kunnen
uitoefenen van het stemrecht, met name als het gaat om de benoeming van de
board, vrijwel heilig heeft verklaard, heeft de Ondernemingskamer in haar Stork-
beschikking bepaald dat aandeelhouders met 30% van de stemmen, hun stemrecht
niet mochten uitoefenen teneinde de commissarissen weg te sturen.141

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat in de VS in het algemeen, maar
zeker ook in vijandige overnamesituaties, een grotere bestuursautonomie bestaat
dan in Nederland. Daar staat wel een aantal factoren tegenover, maar op grond van
deze analyse zou kunnen worden geconcludeerd dat het inderdaad terecht is dat de
passiviteitsregel in Nederland niet verplicht is gesteld. Het zou tot een nog groter
verschil in bestuursautonomie leiden en daarmee tot een ongelijk speelveld voor
overnames. Het level playing field argument met de VS is dus op zichzelf een
argument om de vennootschapsleiding een actieve rol te geven en de passiviteits-
regel af te wijzen. Ik zou echter terughoudend willen zijn om deze conclusie
uitsluitend te baseren op het level playing field argument met de VS. Dit omdat het
level playing field argument in mijn ogen een aantal beperkingen kent.142

8.3 Enige beperkingen van het level playing field argument

8.3.1 Overige relevante factoren

Een eerste beperking van het level playing field argument is gelegen in het feit
dat het naar mijn overtuiging niet met zekerheid te zeggen is of tussen twee

140. Zie § 7.4
141. Zie de bespreking van Blasius in § 3.4.4 onder C en voor de bespreking van Stork § 2.4.2

onder B. Zie voor mijn kritiek op de Stork-uitspraak hierna § 10.4.3 onder B1.
142. Zie over de aard en de beperkingen van het level playing field argument ook Winter (2007),

p. 121-124.
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landen sprake is van een gelijk speelveld. Dit onderzoek is een juridische
analyse van de voor dit onderwerp meest relevante aspecten van beide rechts-
systemen. Het betreft voornamelijk aspecten van vennootschaps- en effecten-
recht. Corporate governance systemen worden echter ook door een groot aantal
andere factoren bepaald, zoals economische en financiële verhoudingen en
tradities, culturele visies en gebruiken en politiek-sociale verhoudingen.143 Ook
andere rechtsgebieden spelen een rol. Deze factoren zijn van invloed op de
wijze waarop beursvennootschappen functioneren en zijn dus ook relevant voor
de beoordeling of sprake is van een level playing field voor vijandige
overnames.

Bij economische en financiële verhoudingen en tradities kan worden gedacht
aan de geschiedenis en structuur van de kapitaalmarkt en wat voor spelers
daarin actief zijn. Het kan gaan om de samenstelling van het aandeelhou-
dersbestand (het bestaan van grootaandeelhouders versus voornamelijk
vennootschappen met wijdverspreid aandelenkapitaal), maar ook het percen-
tage institutionele beleggers ten opzichte van particuliere beleggers is van
belang. En zelfs wat voor soort institutionele beleggers het zijn, is voor
dergelijke vraagstukken relevant (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschap-
pijen of beleggingsfondsen).144 Verder kan worden gewezen op de rol en
invloed van financiële en juridische adviseurs,145 alsmede die van professi-
onele stemadviseurs.146

Een veelgehoord cultureel element dat van invloed kan zijn op de mate waarin
een beursvennootschap kan worden overgenomen, is de rol van de beloning
van bestuurders. Deze beloningen zouden ervoor zorgen dat boards van
Amerikaanse vennootschappen hun verzet tegen een vijandige overname eerder
opgeven en zij dus eerder afzien van hun ruimere beschermingsmogelijk-
heden.147 In beide landen woedt over de (hoogte van de) beloning van
bestuurders al enige tijd een maatschappelijk debat. Er zijn enkele juridische
verschillen in de wijze waarop de beloning wordt vastgesteld. In Nederland

143. Zie Winter (2007), p. 125 en Gordon (2004), p. 553-555. Zie ook uitgebreid Roe (2002),
Coates (2003) en Andre (1998) over (het belang van) cultuurverschillen. Zo is een
veelgehoorde opmerking dat als ABN AMRO een Franse of Duitse bank zou zijn geweest,
de overname van ABN AMRO niet door zou zijn gegaan omdat die overheden dat niet
zouden hebben toegelaten. Het is de vraag of dat waar is, maar het is zeker niet uit te sluiten.
Zie ook Kroeze (2004), p. 297. De rechtsvergelijking levert aanvullende argumenten op.
Maar niet alle factoren kunnen worden gewaardeerd.

144. Zie over de verschillende institutionele beleggers Verdam (2005b), Verdam (2003), p.33-40,
G. Raaijmakers (2005) en G. Raaijmakers & Maatman (2006).

145. Zie over de rol van juristen bij beschermingsmaatregelen Coates (2001).
146. Zie over de rol van ISS (thans Riskmetrics) Verdam (2007).
147. Zie Gordon (2004), p. 553-556. Zie hierna uitgebreid § 9.3.8.
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stelt de ava het bezoldigingsbeleid vast, inclusief optieregelingen (zie art. 2:135
BW). In de VS bestaat een dergelijke bevoegdheid niet en stelt de board de
beloning vast. Daarnaast bepalen de beursregels van NYSE en NASDAQ dat
optieplannen aan de ava ter goedkeuring moeten worden voorgelegd. Alles bij
elkaar is de invloed van de ava in de VS op het gebied van beloningen een stuk
beperkter dan hier in Nederland. Maar nog afgezien van deze juridische
verschillen, speelt hier het culturele aspect een grote rol. De beloningen in de
VS zijn over het algemeen in absolute termen veel hoger dan in Nederland.
Bovendien bestaat in de VS doorgaans een veel groter deel van de beloning uit
opties en aandelen. Dit komt ook terug in de hoogte van de afvloeiingsregelin-
gen, zowel binnen als buiten overnamesituaties. Hier moet genuanceerd mee
worden omgegaan, omdat er veel ruis is in de analyse van de daadwerkelijke
vergoedingen (bijvoorbeeld inzake pensioenen), maar in algemene zin kan
gerust worden gezegd dat de bedragen in de VS hoger zijn, ook bij gedwongen
vertrek.148 Zo leven in Nederland verweg de meeste ondernemingen de best
practice bepaling uit de Code na, waarin staat dat een bestuurder niet meer dan
één jaarsalaris mee mag krijgen.149 Deze beperking tot in principe een
jaarsalaris is een regel die in de VS niet voorkomt. In de VS speelt waar-
schijnlijk het materiële als maatstaf van succes van oudsher een grotere rol. Dat
heeft ook te maken met de high risk high reward cultuur zoals die in de VS
bestaat. De cultuur en het politiek-sociaal klimaat van het ‘thuisland’ van
beursvennootschappen kan ook buiten beloningen een rol spelen. Veel beurs-
vennootschappen zijn werkelijk multinationals in de zin dat zij in vele landen
activiteiten en werknemers hebben en dat hun producten vaak wereldwijd
worden verkocht. Desondanks hebben ondernemingen, ook grote multinationals,
vaak een specifieke eigen cultuur. Deze cultuur wordt beïnvloed door de
markten en landen waarin de onderneming actief is. Deze wordt echter vaak
ook nog in grote mate bepaald door het ‘thuisland’, het land waar het
hoofdkantoor is gevestigd. De interne cultuur en de interne corporate gover-
nance, bijvoorbeeld ook de wijze waarop de interne toezichthouders (com-
missarissen en outside-directors) hun toezicht uitoefenen op de uitvoerende

148. Ter illustratie (en niet meer dan dat), de topman van Disney, Ovitz, die al na 14 maanden
moest vertrekken, kreeg in 2004 een afvloeiingsregeling met een totale waarde van ongeveer
USD 140 miljoen. Zie Stead (2005), p. 722. Hierover is wel geprocedeerd. Zie In re Walt
Disney Co. Derivative Litigation, 731 A.2d 342 (Del. Ch. 1998), Brehm v. Eisner, 746 A.2d
244 (Del. 2000) en In re Walt Disney Co. Derivative Litigation, 825 A.2d 275 (Del. Ch.
2003). Andere afvloeiingsregelingen die worden aangehaald zijn USD 351 miljoen voor Lee
Raymond van Exxon Mobil in 2006, USD 213 miljoen voor Hank McKinnel van Pfizer in
2006 en USD 210 miljoen voor Robert Nardelli van Home Depot in 2007. Zie FD 24 juli
2009. Hierbij moet wel worden aangetekend dat deze bedragen zijn berekend inclusief de
uitoefening van opties en de waarde van aandelen. Het is de vraag hoe accuraat deze
berekeningen zijn, maar het geeft wel aan dat het in algemene zin over andere bedragen gaat
dan doorgaans in Nederland.

149. Zie best practice bepaling II.2.8 Code (2008).
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bestuurders, worden dan ook beheerst door het recht van dat land, dat is
ingebed in een bepaalde cultuur en politiek-sociaal klimaat. Ook de meer
externe corporate governance, bijvoorbeeld de wijze waarop met aandeel-
houders wordt omgegaan, wordt hierdoor beïnvloed.

Het kan ten slotte ook gaan om andere rechtsgebieden. Naast het vennoot-
schaps- en effectenrecht zijn er ook andere rechtsgebieden die een rol kunnen
spelen bij de beoordeling of sprake is van een level playing field. Het gaat dan
bijvoorbeeld om de regels die van toepassing zijn indien men een beroep doet
op de openbare kapitaalmarkt. Deze markt is voor de financiering van vijandige
overnames vaak van belang. Ook de regels rondom kapitaalbescherming zijn
van invloed. Als het gemakkelijker of moeilijker is om leveraged buy-outs te
doen heeft dit een consequentie voor de vraag of er een gelijk speelveld is. Dit
soort overnamevarianten spelen een belangrijke rol in de overnamepraktijk.
Daarnaast kan onder meer worden gedacht aan fiscale wetgeving, milieu-
wetgeving, het arbeidsrecht en het mededingingsrecht. Ook speciale wetgeving
die is gericht op het beschermen van strategische activiteiten is uiteraard
relevant. Zo geeft de Amerikaanse CFIUS wetgeving de overheid de bevoegd-
heid om bepaalde overnames in cruciale sectoren tegen te houden.150 Neder-
land kent geen vergelijkbare wetgeving, maar sommige sectoren van de
economie zijn wel nog in handen van de overheid of sterk in de invloedssfeer
van de overheid. Ten slotte kan zelfs het faillissementsrecht van belang zijn
voor een uitputtende vergelijking. De wijze waarop het faillissementsrecht
functioneert kan van invloed zijn op de hoeveelheid risico’s die een bestuur
bereid is te nemen. Dit kan in vijandige overnames doorwerken. Direct, doordat
vennootschappen wellicht riskantere overnames durven te plegen, maar wel-
licht ook indirect, door de wijze waarop besturen de strategie uitzetten en
uitvoeren. Minder risicovolle strategieën zullen wellicht op korte termijn
minder spectaculaire resultaten laten zien en maken vennootschappen wellicht
kwetsbaarder voor een overname. In dit verband kan worden gewezen op de
verschillende mogelijkheden voor vennootschappen om onder bescherming van
het insolventierecht te werken aan een sanering of een doorstart. De zoge-
noemde Chapter 11 procedure in de VS biedt hiervoor veel ruimere mogelijk-
heden dan de Nederlandse surseance van betaling.

150. Deze wetgeving bepaalt kort gezegd dat de Amerikaanse President bepaalde buitenlandse
investeringen, overnames en fusies mag tegenhouden op gronden van nationale veiligheid.
De President heeft deze bevoegdheid gedelegeerd aan de Committee on Foreign Investment
in the United States (CFIUS). Deze wetgeving is in 2007 aangescherpt in reactie op de
poging van Dubai Ports World, voor een groot deel eigendom van de Verenigde Arabische
Emiraten, om P&O over te nemen, een Britse onderneming die vijf Amerikaanse havens
exploiteerde. Zie over de (aangescherpte) CFIUS wetgeving Cox (2008).
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Kortom, er zijn zeer veel factoren waarmee rekening moet worden gehouden
indien men een analyse wil maken of tussen twee landen sprake is van een level
playing field voor overnames. Het gaat daarbij niet alleen om andere rechts-
gebieden, maar ook om allerlei niet-juridische elementen die moeilijk te
onderzoeken en te kwantificeren zijn. Ook al zou het mogelijk zijn om alle
relevante verschillen in kaart te brengen, dan nog is het ondoenlijk om het
belang van de verschillen te wegen en in te schatten. Het is mijns inziens dan
ook niet mogelijk om een allesomvattende analyse te maken of er sprake is van
een gelijk speelveld en of het voor een Nederlandse vennootschap inderdaad
moeilijker is om een Amerikaanse vennootschap over te nemen dan omgekeerd.
Om deze reden dient mijns inziens voorzichtig te worden omgegaan met het
trekken van conclusies die uitsluitend zijn gebaseerd op dit argument.

8.3.2 Het relevante speelveld

Er is een tweede reden waarom men voorzichtig moet zijn met het trekken van
een conclusie over wat in vijandige overnamesituaties de juiste rol van de
vennootschapsleiding zou moeten zijn, die uitsluitend is gebaseerd op een level
playing field analyse met de VS. Deze is gelegen in de beperkte reikwijdte van
een dergelijke analyse. Als een definitief oordeel over het bestaan van een
gelijk speelveld tussen twee landen al mogelijk zou zijn, is voor Nederland niet
alleen het speelveld met de VS relevant. In de huidige globale economie zijn
veel meer landen van belang en is een level playing field met de VS dus niet het
enige speelveld dat ertoe doet. Van minstens even groot belang voor Nederland
is bijvoorbeeld de situatie in Europa. Hoe zit het met de level playing field
binnen de EU? De komst van de Richtlijn, met haar meerkeuze stelsel, lijkt niet
tot een level playing field te hebben geleid.151 Dit komt ook goed tot uiting in
het onderzoek naar proportionaliteit tussen zeggenschapsrechten en het ver-
schaffen van risicodragend kapitaal binnen de EU, waaruit blijkt dat er grote
verschillen zijn tussen lidstaten op het gebied van “one share, one vote” en
rechten van aandeelhouders.152 Nog los van het feit dat ook hier de – niet
volledig in kaart te brengen – culturele en andere verschillen een grote rol
zullen spelen, kan de conclusie worden getrokken dat er binnen de EU geen
level playing field lijkt te bestaan. De moeizame totstandkoming van de
Richtlijn, waar het level playing field argument een grote rol speelde, bewijst
naar mijn mening hoe moeilijk dit argument te wegen is. Dit is waarschijnlijk

151. Zie Winter (2008), p. 119, Raaijmakers & Van der Schee (2008), p. 1130-1131. Zie ook
Europese Commissie (2007), over de wijze van implementatie van de Richtlijn door de
verschillende lidstaten. Zie hierover Hijink (2007a).

152. Zie de in opdracht van de Europese Commissie uitgevoerde studie inzake proportionaliteit:
ISS Europe, ECGI, Shearman & Sterling, Report on the Proportionality Principle in the EU,
Proportionality between Ownership and Control in EU Listed Companies, 18 mei 2007). Zie
hierover kritisch Hijink (2007b).
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ook een van de redenen waarom een en ander zo lang heeft geduurd.153 Naast
de Europese landen, dient ook te worden gekeken naar landen als China, India,
Brazilië en Rusland, die in toenemende mate ook voor Nederlandse (en
Amerikaanse) beursvennootschappen van belang zijn. Kortom, de level playing
field met de VS is niet het enige relevante speelveld.154

8.4 Conclusie

In dit hoofdstuk ben ik ingegaan op de eerste onderzoeksvraag, of de keuze om
de vennootschapsleiding bij vijandige overnames een actieve rol te geven en de
passiviteitsregel af te wijzen gerechtvaardigd is op grond van het level playing
field argument met de VS. Uit de analyse van beide rechtssystemen kan worden
geconcludeerd dat Amerikaanse vennootschappen meer beschermingsmoge-
lijkheden hebben dan Nederlandse vennootschappen. De bestuursautonomie is
in de VS groter dan in Nederland. Dit komt met name doordat aandeelhouders
in de VS minder vennootschapsrechtelijke bevoegdheden hebben en door de
ruime mogelijkheden die de overnamejurisprudentie laat om beschermings-
maatregelen te nemen. Er zijn wel verschillen aan te wijzen die dit effect
enigszins neutraliseren, zoals meer civiele handhaving, het zwaarderwegend
aandeelhoudersbelang en het bestaan van een proxy voting systeem, maar deze
leiden niet tot een fundamenteel andere conclusie. Op grond van deze analyse
zou kunnen worden geconcludeerd dat het inderdaad terecht is dat de passivi-
teitsregel in Nederland niet verplicht is gesteld. Het zou tot een nog groter
verschil in bestuursautonomie leiden en daarmee leiden tot een ongelijk
speelveld voor overnames. Een verplichte passiviteitsregel zou Nederlandse
beursvennootschappen mijns inziens inderdaad in een nadeligere positie bren-
gen ten opzichte van hun Amerikaanse concurrenten. Het level playing field
argument is dus in zoverre een argument om de vennootschapsleiding een
actieve rol te geven en de passiviteitsregel af te wijzen. Ik zou echter terug-
houdend willen zijn om deze conclusie uitsluitend te baseren op het level
playing field argument met de VS. Dit komt doordat het level playing field
argument in mijn ogen een aantal beperkingen kent.

Een eerste beperking is gelegen in het feit dat het naar mijn overtuiging niet met
zekerheid te zeggen is of tussen twee landen sprake is van een gelijk speelveld.
Corporate governance systemen worden buiten het vennootschaps- en effecten-
recht door een groot aantal andere factoren bepaald, zoals economische en

153. Zie over de lange totstandkoming § 2.5.1.
154. Opvallend is dat in de VS in de belangrijke artikelen nauwelijks het level playing field

argument met Europa wordt genoemd. Dit terwijl er toch voldoende in de VS wordt
overgenomen.
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financiële verhoudingen en tradities, culturele visies en gebruiken en politiek-
sociale verhoudingen. Ook andere rechtsgebieden spelen een rol. Deze factoren
zijn van invloed op de wijze waarop beursvennootschappen functioneren en
zijn dus ook relevant voor de beoordeling of sprake is van een level playing
field voor vijandige overnames. Een allesomvattende analyse en vergelijking
van al deze factoren is niet te maken.

Een tweede reden waarom men voorzichtig moet zijn met het trekken van
een conclusie over de juiste rol van de vennootschapsleiding op grond van een
level playing field analyse met de VS, is gelegen in de beperkte reikwijdte van
een dergelijke analyse. Voor Nederland is niet alleen het speelveld met de VS
relevant. Er zou dan ook moeten worden gekeken naar het speelveld binnen
Europa en, bijvoorbeeld, en met andere landen zoals China, India, Brazilië en
Rusland. Gezien de voornoemde complexiteit van een allesomvattende analyse
van het speelveld tussen twee landen, zou deze analyse nog vele malen lastiger
zijn.

De vraag kan worden gesteld of het hebben van een gelijk speelveld op
zichzelf een doel zou moeten zijn. Mijns inziens is dat niet het geval. Een
gelijk speelveld als voornaamste argument om iets wel of niet te doen, is wat
mij betreft geen solide basis voor beleid. Ik betwijfel niet alleen of een
allesomvattende analyse kan worden gemaakt, ik betwijfel evenzeer of een
gelijk speelveld vervolgens via wetgeving of rechtspraak zou kunnen worden
bewerkstelligd. Met Winter ben ik het dan ook eens dat we met het level
playing field argument als rechtvaardigheidsargument niet kunnen volstaan.155

Volgens hem is de relevante vraag veel meer een doelmatigheidsvraag: is
binnen ons corporate governance systeem een bepaalde machtsverdeling
nuttig en goed hoewel in andere systemen die machtsverdeling wellicht anders
is?156 Kortom, in antwoord op de eerste onderzoeksvraag kan worden gesteld
dat het level playing field argument met de VS inderdaad een argument lijkt te
zijn om de passiviteitsregel af te wijzen. Echter, om te beoordelen wat de juiste
normering voor bestuurlijk handelen is kan mijns inziens niet met dit argument
worden volstaan. Ik zou de keuze voor een actieve rol van de vennootschaps-
leiding en tegen de passiviteitsregel dan ook niet uitsluitend op dit argument
willen baseren. Dit brengt mij bij de tweede onderzoeksvraag, wat de overige
argumenten zijn vóór en tegen een actieve rol van de vennootschapsleiding.
Dit is de doelmatigheidsvraag van Winter. Hierop ga ik in het volgende
hoofdstuk in.

155. Zie Winter (2007), p. 124.
156. Zie Winter (2007), p. 124.
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Hoofdstuk 9. Een actieve rol van de
vennootschapsleiding op grond van overige
argumenten?

9.1 Inleiding

Uit Hoofdstuk 8 blijkt dat de keuze voor een actieve vennootschapsleiding en
daarmee dus tegen de passiviteitsregel naar mijn mening niet uitsluitend op
grond van het level playing field met de VS moet worden gemaakt. Het level
playing field argument is niet het enige argument op grond waarvan deze keuze
kan worden gemaakt. In de Amerikaanse literatuur heeft een uitgebreide
discussie plaatsgevonden over de juiste rol van de vennootschapsleiding, die
tot op de dag van vandaag voortduurt. In deze discussie zijn vele argumenten
voor en tegen een actieve rol van de vennootschapsleiding (en dus ook voor en
tegen passiviteit) aangevoerd en uitgewerkt. Het is een zeer omvangrijk
en uitputtend debat. Er zijn letterlijk duizenden bladzijden over dit thema
geschreven. In Nederland heeft een dergelijke discussie nauwelijks plaats-
gevonden. De verschillende argumenten voor en tegen een actieve rol van de
vennootschapsleiding zijn dan ook niet vaak naar voren gekomen of uitgediept.
Daarbij moet worden bedacht dat deze argumenten voornamelijk zijn ontwik-
keld in de VS en dus toegesneden zijn op de Amerikaanse situatie. De
Amerikaanse discussie kan niet klakkeloos in een Nederlandse context worden
geplaatst. Ook hiervoor is het nodig dat de verschillen tussen beide rechts-
systemen in acht worden genomen. In dit hoofdstuk ga ik op de in de VS
ontwikkelde argumenten in, waarbij ik deze bekijk vanuit een Nederlands
perspectief. Aan de hand hiervan kan de tweede onderzoeksvraag worden
beantwoord, namelijk of de keuze om de vennootschapsleiding bij vijandige
overnames een actieve rol te geven en de passiviteitsregel af te wijzen op grond
van deze argumenten gerechtvaardigd is.

Het is hierbij van belang op te merken dat een aantal argumenten uit de VS
gericht is op de strikte passiviteitsregel, zoals deze oorspronkelijk door
Easterbrook en Fischel is verdedigd. Daarbij gaat het om absolute passiviteit,
waarbij het succes van het bod volledig aan aandeelhouders van de doel-
vennootschap wordt overgelaten. Er is geen enkele rol voor de vennootschaps-
leiding weggelegd; zelfs het innemen van een standpunt over het bod is
verboden. De passiviteitsregel zoals deze in de Richtlijn en in de Nederlandse
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wet is opgenomen, is minder strikt. Ten eerste kan met goedkeuring van de
ava wel worden beschermd. Het gaat om een verbod frustrerende handelin-
gen te verrichten, tenzij men hiertoe expliciet door de ava is gemachtigd. Ten
tweede is de vennootschapsleiding verplicht een standpunt in te nemen en dit
kenbaar te maken.1 Ten derde is het zoeken naar een white knight uitdruk-
kelijk toegestaan. Bij het bestuderen van de Amerikaanse argumenten tegen
de passiviteitsregel moet dit in het achterhoofd worden gehouden. Voor de
uiteindelijke analyse van de discussie maakt het verschil tussen de strikte en
een meer gematigde passiviteit mijns inziens niet veel uit. De voorstanders
van passiviteit gebruiken voor een groot deel dezelfde argumenten, ongeacht
of zij een strikte of mildere variant bepleiten.2 Dat is ook logisch. Het feit dat
de ava goedkeuring kan geven voor frustrerende handelingen is geen
fundamenteel verschil met strikte passiviteit. Het uitgangspunt blijft passi-
viteit, in die zin dat de vennootschapsleiding geen beschermingsmaatregelen
mag nemen. En ook bij de wat meer gematigde passiviteitsregel wordt de
uitkomst volledig in handen gelegd van aandeelhouders. Juist hiertegen richt
zich een groot aantal argumenten tegen passiviteit van de vennootschapslei-
ding. Het maakt voor deze argumenten doorgaans niet veel uit of aandeel-
houders de uitkomst bepalen door het al dan niet ingaan op een openbaar bod
of door het nemen van een besluit om het nemen van beschermingsmaat-
regelen al dan niet goed te keuren. Bovendien zal het zich in de praktijk niet
vaak voordoen dat de ava ook daadwerkelijk in meerderheid goedkeuring
geeft voor het nemen van frustrerende handelingen. Zeker niet als de bieder
al een aanzienlijk pakket aandelen heeft opgebouwd (hetgeen vaak het geval
zal zijn) en hiermee de besluitvorming direct kan beïnvloeden. Met die
verwachting komen beide vormen van passiviteit (strikte passiviteit en de
passiviteitsregel uit de Richtlijn (passiviteit behoudens specifieke goedkeu-
ring door de ava)) de facto nog dichter bij elkaar te liggen. Kortom, veel
argumenten blijven hun relevantie behouden.

Het is niet mogelijk om hier alle argumenten weer te geven en deze uitputtend
te behandelen. Ik beperk mij tot de in mijn ogen belangrijkste. Daarbij put ik
met name uit de artikelen van een aantal belangrijke vóór- en tegenstanders van

1. Zie art. 9 Richtlijn. Zie voor de Nederlandse implementatie § 2.5.
2. Zie hiervoor § 3.4.2 onder A. Gilson en Bebchuk hebben bijvoorbeeld een genuanceerdere

passiviteitsregel voor ogen, die dichter bij de passiviteitsregel uit de Richtlijn komt.
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een actieve rol van de vennootschapsleiding.3 De meeste argumenten zijn nader
uitgewerkte varianten op de stellingen die al in de eerste polemiek tussen
Lipton en Easterbrook & Fischel te vinden zijn.4

9.2 Argumenten tegen een actieve rol van de vennootschapsleiding

9.2.1 Agency costs en de market for corporate control

A. De market for corporate control: ex ante agency costs

Het pleidooi tegen een actieve rol van de vennootschapsleiding en voor de
passiviteitsregel vloeit voor een groot deel voort uit het streven om de agency
costs te beteugelen, een en ander zoals in het klassieke betoog van Easterbrook
& Fischel uit 1981 beschreven (zie § 3.4.2 onder B). In deze benadering worden
aandeelhouders gezien als de principals, de vennootschapsleiding als hun
agents. Hieruit vloeien agency costs voort.5 Teneinde deze agency costs te
beteugelen, dient de vennootschapsleiding te worden gecontroleerd. De
bekende scheiding tussen ownership en control bij beursvennootschappen
met een wijdverspreid kapitaal zorgt hier voor een probleem.6 Vanwege
collective action problemen en free rider gedrag wordt de leiding niet effectief
door aandeelhouders gecontroleerd. Voor individuele aandeelhouders loont het
niet de vennootschapsleiding zelf te controleren. Het zal niet gemakkelijk zijn
en bovendien zullen de kosten hiervan al snel te hoog zijn in verhouding tot het
individuele belang. Daar komt bij dat het resultaat van succesvolle controle ten
goede komt aan alle aandeelhouders, niet alleen aan de aandeelhouder die er de

3. Belangrijke voorstanders van een actieve rol van de vennootschapsleiding en (dus) tegen-
standers van de passiviteitsregel zijn met name, naast Lipton, Bainbridge, Stout, Blair,
Ribstein, en een aantal rechters uit Delaware zoals Jacobs, Allen & Strine. Daarnaast noem
ik ook nog: Anabtawi (2006), Hutchison (2005), Olsen (2007a) en Lowenstein (1983). De
belangrijkste tegenstanders van een actieve rol van de vennootschapsleiding en (dus)
voorstanders van de passiviteitsregel zijn o.a. Easterbrook & Fischel, Bebchuk, Gilson en
Kraakman. Met de terminologie ‘een actieve vennootschapsleiding’ of ‘een actieve rol van
de vennootschapsleiding’ bedoel ik dat de vennootschapsleiding de bevoegdheid heeft om
beschermingsmaatregelen te nemen, met de bieder te onderhandelen, een white knight te
zoeken enz. De passiviteitsregel of ‘een passieve rol van de vennootschapsleiding’ houdt in
dat de vennootschapsleiding geen beschermingsmaatregelen mag nemen of andere frustre-
rende handelingen mag verrichten, tenzij deze door de ava zijn goedgekeurd.

4. Zie § 3.4.2 en § 3.5
5. Zie The Anatomy of Corporate Law (2009), p. 1-5 en Hoofdstuk 2. Zie voor de oorsprong

van deze theorie Jensen & Meckling (1976), Fama (1980). Zie voor een beschrijving van de
theorie ook Parijs (2005), p. 39-45.

6. Het probleem van de scheiding tussen ownership and control is voor het eerst benoemd door
Berle & Means in hun beroemde boek uit 1932.
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moeite voor heeft genomen. Voor ontevreden aandeelhouders is het dus veel
gemakkelijker en efficiënter om hun aandelen te verkopen dan om te proberen
iets te veranderen. Passief gedrag wordt dus beloond en van aandeelhouders is
geen effectieve controle te verwachten, zo luidt de theorie. Dit alles leidt bij
beursvennootschappen tot hoge agency costs.7

Voorstanders van de passiviteitsregel betogen dat vijandige overnames een
zeer belangrijk – zo niet het belangrijkste – mechanisme vormen voor het
beteugelen van agency costs. Het betoog van Easterbrook & Fischel uit 1981 is
in feite de klassieke verwoording van het geloof in de effectieve werking van de
market for corporate control.8 Slecht bestuur betekent hoge agency costs. Dit
leidt tot lagere beurskoersen, waardoor de desbetreffende vennootschap een
overnameprooi wordt. Vennootschappen worden voortdurend door potentiële
bieders in de gaten gehouden. Bij hoge agency costs is de potentiële waarde van
de vennootschap hoger dan de feitelijke beurswaarde. Als dit verschil groot
genoeg is, anders gezegd als de agency costs hoog genoeg zijn, loont het voor
een bieder om de vennootschap over te nemen en het bestuur te vervangen door
een beter team. Dat leidt tot lagere agency costs. Daardoor kan de potentiële
waarde worden waargemaakt.

Om succesvol te zijn in zijn overnamepoging, zal de bieder met zijn bod een
premie moeten bieden op de beurskoers. Hij rechtvaardigt deze premie door de
verlaging van de agency costs die hij meent te kunnen bewerkstelligen. De
premies die in vijandige overnames worden betaald vloeien dus rechtstreeks
voort uit de bestaande agency costs. De doelvennootschap is in handen van de
overnemer met nieuw management simpelweg meer waard dan onder het
zittend management. Op deze manier vormen agency costs de bron van
vijandige overnames. In concrete overnamesituaties profiteren de aandeelhou-
ders van de doelvennootschap, zij ontvangen een premie voor hun aandelen.
Maar, misschien wel belangrijker, ook in algemene zin profiteren aandeel-
houders van dit mechanisme. De voortdurende dreiging van een overname
zorgt ervoor dat de vennootschapsleiding haar best doet en vormt een aanspo-
ring om de agency costs te minimaliseren. Dit wordt weerspiegeld in hogere
beurskoersen en is dus gunstig voor alle aandeelhouders in beursvennootschap-
pen. Dit is de disciplinerende werking van de market for corporate control. Een
actieve vennootschapsleiding, die een overname kan beïnvloeden door het
nemen van beschermingsmaatregelen, is in deze visie uit den boze. Bescher-
mingsmaatregelen doorkruisen de werking van de market for corporate control.

7. Zie Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1169-1171, Gilson (1981), p. 833-836.
8. Zie § 3.4.2 onder B, waar het standpunt van Easterbrook & Fischel uitgebreid wordt

beschreven. De term market for corporate control is in een beroemd artikel uit 1965 voor het
eerst gebruikt door Manne, zie Manne (1965). Zie hierover Carney (1999) en McChesney
(1999). Zie over de market for corporate control ook Jensen & Ruback (1983).
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Een werkelijk efficiënte market for corporate control werkt alleen met een
passieve vennootschapsleiding.9

B. De beperkingen van de market for corporate control als
disciplineringsmechanisme

1. Grove werking van de market for corporate control
Tegen de hiervoor beschreven argumenten voor de passiviteitsregel is een
aantal argumenten in te brengen. Ten eerste kan op de doelmatigheid van de
market for corporate control als disciplineringsmechanisme het een en ander
worden afgedongen.10 Een vijandige overname is een zeer grof middel en
werkt alleen bij excessen. Overnames zijn vaak grote, dure, tijdrovende en
risicovolle operaties. Een slecht functionerende vennootschapsleiding wordt
niet onmiddellijk door een vijandige overname vervangen. Alleen vennoot-
schappen die stelselmatig en langdurig slecht worden bestuurd en daardoor
evident ondermaats presteren, zullen op grond van de agency cost theorie
mogelijke overnamekandidaten worden. Er kan dus langdurig mismanagement
plaatsvinden voordat de disciplinerende werking van de overnamemarkt zijn
werk doet. Ook matig opererend management wordt niet effectief door de markt
gedisciplineerd. De markt grijpt pas in bij ernstig en structureel wanbeleid. En
zelfs dan is het niet zeker dat de overnamemarkt ook daadwerkelijk zijn werk
doet. Het kan zijn dat er ondanks slecht bestuur geen overname plaatsvindt.
Slecht bestuur kan er soms zelfs voor zorgen dat een onderneming juist geen
overnameprooi wordt. Disciplinering door de markt richt zich op het bestuur,
het absolute topmanagement van de vennootschap. Dat is doorgaans de laag die
bij een vijandige overname wordt vervangen. Het overgrote deel van het
management, het hogere en middenkader, wordt niet vervangen. De overnemer
heeft deze werknemers waarschijnlijk nodig om de onderneming te kunnen
voortzetten. Als ook de lagen onder het bestuur slecht presteren, zullen
overnemers wellicht helemaal niet in de onderneming zijn geïnteresseerd.
Dan wordt slecht presterend bestuur dus helemaal niet door de overnamemarkt
gedisciplineerd. Voor dit soort situaties werken andere disciplineringsmecha-
nismen waarschijnlijk veel efficiënter (zie hierna). Bovendien werkt de over-
namemarkt ook niet als slechts een onderdeel van een concern ondermaats
presteert. Wanneer één onderdeel slecht wordt geleid, werkt dat misschien niet
meteen door in de beurskoers van het gehele concern. En als dat uiteindelijk
wel het geval is, waardoor het gehele concern conform de theorie een

9. Zie Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1175-1180, waar zij pleiten voor een strikt passieve
rol van de vennootschapsleiding. Zie voor een latere samenvatting van hun argumenten
Easterbrook & Fischel (1991), p. 173-175. Zie ook Gilson (1981), p. 841-845.

10. Zie o.a. Lipton & Rosenblum (1991), p. 197-202, Coffee (1986), p. 1200-1215, McDonnell
(2009), p. 172 en Ventoruzzo (2006), p. 32.
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overnameprooi wordt, dan nog zal een vijandige overname van een geheel
concern om één onderdeel te disciplineren minder vaak voorkomen. De com-
plexiteit van een dergelijke operatie zal er vaak voor zorgen dat dergelijke
overnames alleen lucratief zullen zijn als er andere, strategische, belangen mee
zijn gemoeid. Maar dan gaat het niet meer noodzakelijkerwijs om een
disciplinerende overname, zoals bedoeld in de agency costs theorie.

Ten tweede kan worden afgevraagd of de internationale overnamemarkt in de
praktijk wel zo’n effectieve disciplinerende werking heeft, bijvoorbeeld door de
verschillen tussen landen en het ontbreken van een level playing field. Het
uiteindelijke compromis rond de Richtlijn, met een veelvoud aan keuzemoge-
lijkheden en de rammelende reciprociteitsbepaling, draagt hieraan in ieder geval
niet bij.11 Zoals in het vorige hoofdstuk opgemerkt, zal om allerlei redenen een
volledig gelijk mondiaal speelveld waarschijnlijk nooit bestaan.12 Nog afgezien
van de vraag of het ontbreken van een gelijk speelveld erg is (het kan ook
leiden tot een competitie tussen landen, waardoor een race to the top ontstaat),
kan in ieder geval worden gezegd dat het ervoor zorgt dat de overnamemarkt als
disciplineringsmiddel minder goed werkt.

Ten slotte kan de vraag worden gesteld of het wel erg is dat de overnamemarkt
niet zo goed werkt. Er is onderzoek dat maar weinig fusies en overnames
succesvol zijn, zeker niet vijandige overnames.13 Als dat zo is, kan het nut van
het stimuleren van de overnamemarkt in twijfel worden getrokken. Zijn
aandeelhouders en de maatschappij als geheel wel beter af met vijandige
overnames? Daarover zijn de meningen verdeeld. Ik aarzel bij het toekennen
van al te veel waarde aan deze studies. Het zijn noodgedwongen versimplifi-
caties van de complexe werkelijkheid. De vraag is hoe het succes van een
overname wordt gemeten. Vaak wordt hiervoor de beurswaarde genomen, of
het rendement voor aandeelhouders. Dit zijn niet de enige parameters voor
succes. Bovendien blijft de controleerbaarheid van de onderzoeken een pro-
bleem. Het is niet te zeggen hoe twee vennootschappen het zouden hebben
gedaan als de overname niet zou hebben plaatsgevonden.

2. Beperkingen van de ECMH
Het geloof in de werking van de market for corporate control is, naast de
agency costs theorie, gebaseerd op de efficient capital market hypothesis

11. Zie hierover Winter (2004a), p. 367-368 en Hijmans van den Bergh & Van Solinge (2004),
p. 368-374. Zie ook Europese Commissie (2007) en hierover Hijink (2007a).

12. Zie ook G. Raaijmakers (2009a), p. 441.
13. Schenk (2007) stelt op grond van uitgebreid onderzoek stelt dat tussen de circa 65% en circa

85% van de fusies in economisch opzicht mislukken. Zie Schenk (2007), p. 183 en de daar
aangehaalde literatuur.
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(ECMH).14 Kort gezegd, stelt de ECMH dat alle beschikbare relevante
informatie over een beursvennootschap in de beurskoers wordt verwerkt.
Aangezien de kapitaalmarkten efficiënt werken, weerspiegelt de beurskoers
de werkelijke waarde van de vennootschap.15 Bij een overnamebod wordt
doorgaans meer voor de aandelen geboden dan de beurskoers. Deze premie
betekent dan per definitie een overwaardering van de doelvennootschap. Een
overnamebod is dus in principe altijd gunstig voor de aandeelhouders van de
doelvennootschap.16 Het is echter de vraag of de markt zo efficiënt werkt. De
beurskoers reflecteert niet noodzakelijkerwijs de werkelijke waarde van de
onderneming.17 Als dat zo is, zijn overnamebiedingen niet altijd gunstig voor
aandeelhouders en kan worden betoogd dat de vennootschapsleiding de ruimte
moet krijgen aandeelhouders hiertegen te kunnen beschermen.18

Vanuit de economische wetenschap zelf komt kritiek op de ECMH vanuit de
behavioral economics stroming. Kort gezegd stelt deze stroming dat markten en
beleggers soms irrationeel gedrag vertonen en daarom niet alle informatie op
juiste wijze in de marktprijzen is verwerkt.19 Ook recent onderzoek over de
bekende conglomerate discount wijst op de tekortkoming van de ECMH. Dit
onderzoek geeft het inzicht dat er verschillende redenen zijn waarom deze
discount niet altijd op inefficiënties binnen de onderneming behoeft te wijzen.20

Eén daarvan is dat de financiële markt alleen maar een hele enge scope van
ondernemingen ‘leuk’ vindt en een gediversificeerde onderneming met een lage
aandelenkoers straft.21

14. Zie hiervoor § 3.4.2 onder B. Zie o.a. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1165-1168, Lipton
& Rowe (2002), p. 17 en Wachter (2003), p. 805.

15. Dit is een zeer simpele weergave van de ECMH. Inmiddels is algemeen aanvaard dat de
markten niet volledig efficiënt werken. Er is geen strong-form efficiency maar hoogstens
semi-strong efficiency. Dit houdt in dat niet alle informatie in de koers is verwerkt.
Voorstanders van de passiviteitsregel baseren hun argumenten inmiddels ook op het
uitgangspunt dat er sprake is van semi-strong efficiency. Daar ga ik in het navolgende
ook van uit. Zie over de ECMH Wachter (2003), Nelemans (2007), p. 20-30 en Daines &
Hanson (1992), p. 613-617. Het klassieke artikel over de ECMH in de juridische literatuur is
Gilson & Kraakman (1984).

16. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1165-1168.
17. Zie bijvoorbeeld Lipton & Rowe (2002), p. 28-29. Zie voor een kritische beschrijving van

de ECMH Daines & Hanson (1992), p. 613-617. Zie over de rol die de ECMH speelt in het
debat tussen voor- en tegenstanders van de passiviteitsregel uitgebreid Wachter (2003),
p. 804-812.

18. Zie o.a. Lipton & Rowe (2002), p. 16. Zie ook Stout (2005), p. 1439-1444.
19. Zie voor kritiek op de ECMH op grond van behavioural economics Stout (2005), p. 1442-1444.

Zie negatiever hierover: Manne (2006). Zie ook G. Raaijmakers (2009a), p. 435-436.
20. Zie Boot (2009), p. 65.
21. Zie Boot (2009), p. 67.
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Er zijn ook andere, meer anekdotische, indicaties dat de kapitaalmarkt niet altijd
volledig efficiënt werkt. Er zijn omstandigheden en gebeurtenissen die de koersen
beïnvloeden, waardoor de beurskoers de werkelijke waarde van de onderneming
niet reflecteert. Zo kunnen allerlei geruchten en speculaties de koers beïnvloeden.
Zie bijvoorbeeld de gang van zaken rondom de val van zakenbank Bear Stearns in
2008.22 Naar het schijnt werden daar op grote schaal short posities ingenomen,
waarna het gerucht werd verspreid dat Bear Stearns op de rand van de afgrond
stond. Hierdoor ging de koers omlaag. Op deze wijze werd de eigen winst
georkestreerd. Deze praktijk lijkt vaker voor te komen en kwam een paar weken
later, toen de kredietcrisis haar volgende slachtoffers eiste, weer in een slecht
daglicht te staan. Na het faillissement van de investeringsbank Lehman Brothers,
de overname van Morgan Stanley door Bank of America en de nationalisatie van
verzekeringsconcern AIG vaardigde de SEC regels uit die short-selling aan
banden legde. Soortgelijke regels werden ook in het Verenigd Koninkrijk en
Duitsland van kracht. Ook Nederland ging hierin mee, zij het voorzichtig. De
vraag is hoe vaak dit soort praktijken voorkomen en op welke schaal. Er is
discussie mogelijk of regulering nu wel of niet goed is, maar deze voorbeelden
laten in ieder geval zien dat niet altijd kan worden gezegd dat de beurskoers de
werkelijke waarde van de ondernemingen weergeeft. Verder kan worden gewezen
op de rol van kredietbeoordelaars zoals Moody’s en Standard & Poor’s. Bij deze
rol, en vooral de dominantie van een aantal grote spelers, worden de laatste tijd in
toenemende mate vraagtekens gezet, zeker sinds het uitbreken van de krediet-
crisis. Kredietbeoordelaars spelen een belangrijke rol in de waardering van de
solvabiliteit van beursgenoteerde ondernemingen en financiële producten. De
vraag is of de kredietbeoordelaars hun werk wel grondig genoeg en voldoende
objectief hebben gedaan. Als dat niet het geval is, worden marktpartijen niet van
accurate informatie voorzien. Maar intussen hechten de markten wel veel waarde
aan deze informatie. De vraag kan ten minste worden gesteld of de markt de
onderliggende waarde van vennootschappen, mede gebaseerd op de opinies van
Moody’s en Standard & Poor’s, wel altijd accuraat bepaalt. Mede naar aanleiding
hiervan heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan om de kredietbeoor-
delaars verder te reguleren.23

Ten slotte komen zowel het feit dat de markt de werkelijke waarde van een
onderneming niet altijd weergeeft, als de grove werking van de market for
corporate control, naar voren in tijden van algehele economische malaise.
Hierbij gaan alle beurskoersen door macro economische factoren of andere
sentimenten omlaag. De vraag is of alle bedrijven dan ineens zoveel minder

22. Zie o.a. ‘SEC in actie tegen valse geruchten’, Het Financieele Dagblad, 15 juli 2008, p. 15,
‘SEC announces inquiry into spreading of rumors’, The Wall Street Journal (Europe), 15 juli
2008, p. 3.

23. Zie hierover Coskun (2008) en Coskun (2009).
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waard zijn. Als de overnamemarkt volledig efficiënt zou werken, dan zouden
vanwege deze onderwaardering veel bedrijven in deze tijden worden over-
genomen. Dat gebeurt niet, mede doordat partijen bij economische neergang
voorzichtiger worden, en potentiële overnemers zoals private equity partijen in
economisch slechtere tijden moeilijker aan financiering kunnen komen voor
grote overnames. Slecht presterende ondernemingen zullen dus minder snel
worden overgenomen. Dit betekent dat de disciplinerende werking van de
overnamemarkt dus ook minder is. Precies het tegenovergestelde komt ook
voor. Bij economische hausses stijgen de beurskoersen en worden ondernemin-
gen duurder, zonder dat de werkelijke waarde verandert. Overnames worden
door de hogere beurskoersen minder waarschijnlijk en ook in deze situaties zal
een slecht presterend bestuur dus minder snel worden vervangen. Ook hierbij
kan worden gezegd dat dit de werking van de market for corporate control
doorkruist.

De vraag is wat het voorgaande betekent voor de beoogde rol van de vennoot-
schapsleiding. Als de markt niet altijd de werkelijke waarde van ondernemingen
weergeeft, werkt de market for corporate control minder goed als discipline-
ringsmechanisme. Dit pleit tegen de passiviteitsregel. Overnamebiedingen kun-
nen inadequaat zijn, omdat ze de werkelijke waarde van de onderneming
onderschatten. Betoogd kan worden dat de vennootschapsleiding om deze reden
bij overnames dus juist een actieve rol moet krijgen. De vennootschapsleiding is
beter dan de markt in staat om te bepalen of een bod wel of niet door aandeel-
houders zoumoeten worden geaccepteerd. De vennootschapsleiding bevindt zich,
net als bij andere besluiten, in de beste positie om een en ander te beoordelen.
Voorstanders van de passiviteitsregel zijn het hiermee niet eens. Zij betogen dat
het feit dat markten niet altijd de werkelijke waarde van de vennootschap
weergeven niet per se betekent dat de vennootschapsleiding de uitkomst van
een vijandige overname moet bepalen.24 Het gegeven dat markten niet altijd
efficiënt zijn, is niet strijdig met een regime waarbij aandeelhouders en niet de
vennootschapsleiding de uitkomst van een bod bepalen. Aandeelhouders kunnen
net zo goed beoordelen of een bod te laag is. Het accepteren dat markten
inefficiënt zijn hoeft niet per se te betekenen dat de vennootschapsleiding beter
kan beslissen en dus een rol moet krijgen.25 Op deze argumenten ga ik in § 9.3

24. Zie Bebchuk (2002), p. 997. Bebchuk betoogt dat in de VS de board in feite een veto kan
uitspreken over een overname en formuleert zijn argumenten dus tegen deze board veto.

25. Bebchuk (2002), p. 997-998. Hieruit vloeit volgens Bebchuk wel voort dat strikte passiviteit,
zoals gepropageerd door Easterbrook & Fischel, moet worden afgewezen. Het vermindert
ook het argument voor een veiling benadering, waarbij de leiding van de doelvennootschap
zich moet richten op het verwerven van de hoogste prijs. Dergelijke veilingen zouden
immers ook niet altijd de werkelijke waarde opleveren. Zie Bebchuk (2002), p. 997.
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uitgebreid in. Ik volsta hier met de constatering dat de beperkingen van de ECMH
een belangrijke rol speelt in de overnamejurisprudentie van het Delaware
Supreme Court. Het is ervan overtuigd dat de beurskoers niet de enige maatstaf
is voor de werkelijke waarde van een onderneming.26 Mede om die reden wijst
het Delaware Supreme Court passiviteit af, en stelt het zelfs dat de vennoot-
schapsleiding in vijandige overnamesituaties een actieve rol moet spelen. Daarbij
is het evenwel niet de bedoeling dat de vennootschapsleiding alle overnames
onbeperkt kan verhinderen. Uiteindelijk dienen aandeelhouders wel te kunnen
beslissen. Ik sluit mij graag aan bij de woorden van Chief Justice Allen van het
Delaware Chancery Court:

‘The problems of takeover law are rarely problems that can be solved simply by adopting a
clear rule that will promote efficiency because such a rule is difficult to identify. Thus, to the
chagrin of countless practitioners, this law tends to be quite pragmatic, arguably too much so.
For almost twenty years, the Delaware Courts have empowered directors effectively to
preclude some takeovers while leaving room open for ultimate shareholder choice. This
unwillingness to sign on to the agenda either of the pro-takeover academics, who believe that
value is created whenever a premium over the market price is paid, or the status quo-
dominated managers, is defensible if market prices of the company’s securities can be badly
mispriced for a lengthy period.’27

3. Andere disciplineringsmechanismen
Ondanks de hiervoor genoemde gebreken (de grove werking van de overname-
markt en de beperkingen van de ECMH) kan mijns inziens niet worden ontkend
dat de market for corporate control een disciplinerend effect heeft. Naar mijn
mening moet de vennootschapsleiding een vijandige overname in principe dan
ook niet onbeperkt kunnen tegenhouden. De voortdurende dreiging die voort-
vloeit uit de market for corporate control is echter maar één van de mecha-
nismen die het gedrag van de vennootschapsleiding beïnvloedt.28 Het lijkt niet
onaannemelijk dat een scherpe commerciële strijd met concurrenten slecht
bestuur net zo snel en misschien wel sneller disciplineert dan een (potentiële)
vijandige overname. Ook de concurrentie op de arbeidsmarkt, de markt voor
managers, zorgt voor een prikkel om goed te presteren en disciplineert slecht
presterend management. Er is zowel een interne als een externe markt voor
talent. De goede managers worden beloond en wellicht door concurrenten
weggekaapt, van de mindere wordt afscheid genomen.29 Daarnaast zijn er ook

26. Zie Smith v. Van Gorkom, 488 A2d 858 (Del. 1985), p. 875-876 (“Using market price as a
basis for concluding that the premium adequately reflected the true value of the Company
was a clearly faulty, indeed fallacious, premise.”). Zie Bebchuk (2002), p. 997.

27. Allen (2003), p. 561-562 (voetnoten weggelaten).
28. Zie o.a. Bainbridge (2002a), p. 806 en Bainbridge (2006c), p. 826-827.
29. Deze marktwerking kan op zichzelf weer zorgen voor hogere beloningen, waar vanuit ander

optiek weer bezwaren tegen kunnen bestaan.
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nog andere mechanismen die het gedrag van de vennootschapsleiding disci-
plineren, zoals banken die voorwaarden bij hun kredietverlening.30 Verder is de
marktcultuur waarin een vennootschap opereert van belang. In sommige open
marktculturen zal het bestuur eerder worden gedisciplineerd dan in andere meer
gesloten culturen. Hierbij kunnen ook de publiciteit en de publieke opinie een
rol spelen. In Nederland kunnen commissarissen bovendien bij de discipline-
ring van bestuurders (en commissarissen) een belangrijke rol spelen. Slecht
functionerende bestuurders of commissarissen kunnen doorgaans door de rvc
worden vervangen. Ook al geschiedt ontslag formeel door de ava, een opzeg-
ging van vertrouwen door de gehele rvc zal in de praktijk vaak leiden tot
terugtreding van de desbetreffende bestuurder of commissaris.31

Ten slotte, hoewel om allerlei redenen misschien wel gebrekkig, wordt het
bestuur toch zeker ook gedisciplineerd door aandeelhouders die hun bevoegd-
heden uitoefenen en het bestuur ontroleren. Dit zal in Nederland in principe
zelfs meer zo zijn dan in de VS, aangezien aandeelhouders in Nederlandse
beursvennootschappen meer rechten en bevoegdheden hebben.

Kortom, op grond van voorgaande argumenten kan worden geconcludeerd dat
op de market for corporate control als disciplineringsmechanisme wel het een
en ander is af te dingen. Het is een grof middel, dat alleen in extreme situaties
werkt. Het is daarbij gebaseerd op de beurskoers, die onder bepaalde omstan-
digheden om allerlei redenen niet de werkelijke waarde van de doelvennoot-
schap behoeft te weerspiegelen. Bovendien zijn er ook andere mechanismen die
de vennootschapsleiding disciplineren. Het stimuleren van de overnamemarkt
als disciplineringsmechanisme vormt mijns inziens op zichzelf dan ook niet
voldoende reden om de passiviteitsregel in te voeren.32 Dat wil niet zeggen dat
ik niet hecht aan de disciplinerende werking van een dynamische overname-
markt. Ik ben ervan overtuigd dat de overnamemarkt, met alle genoemde
gebreken, een bepaalde disciplinerende werking heeft. Daarvoor is de

30. Men richt zich vaak nagenoeg volledig op de verhouding tussen vennootschapsleiding en
aandeelhouders. Er zijn echter ook nog andere stakeholders die er belang bij hebben dat de
vennootschapsleiding goed functioneert en voor een disciplinerend effect zorgen. Zie
bijvoorbeeld Shepard, Tung & Yoon (2007) over de rol van banken bij het controleren
van de vennootschapsleiding (cross-monitoring). Zij vinden bewijs dat monitoring door
banken waarde toevoegt. Ook het monitoren door andere stakeholders (crediteuren, werk-
nemers, zie de WOR) dragen bij aan het op het rechte pad houden van de vennootschaps-
leiding. Het gaat niet alleen om monitoren door aandeelhouders.

31. Bestuurders en commissarissen kunnen ook door de rvc worden geschorst o.g.v. art. 2:147
lid 1 BW respectievelijk art. 2:144 lid 1 BW.

32. Bainbridge ziet het als een afweging. Als het al zo is dat een actieve rol van de vennoot-
schapsleiding in vijandige overnamesituaties leidt tot hogere agency costs, dan moeten deze
op de koop worden toegenomen. De uiteindelijke voordelen zijn groter dan de nadelen. Het
is een afweging tussen enerzijds de authority voor de board en anderzijds de accountability
die wordt geboden door de overnamemarkt. Zie Bainbridge (2006c), p. 827-828.
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passiviteitsregel echter niet nodig. Mijns inziens kan een dynamische over-
namemarkt ook zonder de passiviteitsregel bestaan, mits het gebruik van
beschermingsmaatregelen op de juiste wijze wordt genormeerd (zie hierna
Hoofdstuk 10).

9.2.2 Agency costs en het tegenstrijdig belang argument

A. Het tegenstrijdig belang argument: ex post agency costs

Het argument uit de vorige paragraaf, de overnamemarkt als disciplinerings-
mechanisme, vloeit voort uit een ex ante benadering van de agency costs
problematiek. De disciplinering speelt zich af nog voordat sprake is van een
concreet bod. Er is ook een ex post benadering mogelijk, waarbij wordt
gekeken naar de agency costs die optreden nadat een bod is uitgebracht.
Deze benadering levert een additioneel argument voor de passiviteitsregel op,
namelijk dat de leiding van de doelvennootschap bij een vijandige overnamepo-
ging per definitie een tegenstrijdig belang heeft.33 In vijandige overnamesitua-
ties zullen de belangen van de vennootschapsleiding en aandeelhouders vaak
divergeren. Het gevaar voor hoge agency costs is groot. De mogelijkheid
bestaat dat de vennootschapsleiding haar eigen belang zal nastreven. Dit risico
geldt niet alleen bij het afwijzen van een bod. Ook in situaties waar de
vennootschapsleiding een bod accepteert of over een bod onderhandelt bestaat
het gevaar dat de vennootschapsleiding zich laat leiden door persoonlijke
motieven.34 Aan beide beslissingen kunnen voor de vennootschapsleiding
persoonlijke voordelen zitten. Bij de afwijzing van een bod of een fusievoorstel
is het duidelijk dat haar toekomstige positie een rol kan spelen. Dit is uiteraard
het meest evident bij een vijandig bod, waarbij de vennootschapsleiding
hoogstwaarschijnlijk zal worden vervangen. Maar ook bij de beslissing om
een vriendelijk fusievoorstel al dan niet te accepteren kan de persoonlijke
toekomst van het management van de doelvennootschap, al dan niet bewust,
een rol spelen. Ook in deze situaties kunnen persoonlijke voordelen, in positie
of wellicht in beloning (bijvoorbeeld change of control bepalingen) manage-
ment verleiden om met een fusievoorstel in te stemmen, terwijl dat niet in het
belang is van aandeelhouders. Langs dezelfde lijnen bestaat het risico dat de
vennootschapsleiding in onderhandelingen met potentiële overnemers niet zal
onderhandelen ten behoeve van een beter resultaat voor aandeelhouders, maar
voor zichzelf.35 Dit kan bijvoorbeeld ten koste gaan van de door de overnemer
te betalen premie.

33. Gilson (1981), p. 825.
34. Gilson (1981), p. 825-826.
35. Bebchuk (2002), p. 991.
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Deze tegenstrijdig belang risico’s, die voortkomen uit een ex post benade-
ring van het agency probleem, pleiten dus eveneens voor de passiviteitsregel.
De board moet zich onthouden van het nemen van beschermingsmaatregelen.36

Het is aan aandeelhouders de uitkomst van vijandige overnames te bepalen, niet
aan de vennootschapsleiding.

B. De relativering van het tegenstrijdig belang argument

Tegen het voorgaande is een aantal argumenten in te brengen. De passiviteitsregel
gaat er in wezen vanuit dat de vennootschapsleiding per definitie haar bevoegd-
heden zal misbruiken en haar eigen belang voorop zal stellen. Dit gevaar is
inderdaad aanwezig. Het gaat mij echter te ver om te zeggen dat de vennoot-
schapsleiding in dit opzicht altijd tekort zal schieten, en zich in overnamesituaties
altijd uitsluitend zal richten op haar eigen belang, ten koste van andere belangen
zoals het belang van aandeelhouders.37 De vraag is zelfs of die situaties niet
uitzonderingen zijn. De passiviteitsregel gaat ervan uit dat de vennootschapslei-
ding per definitie buitenspel moet worden gezet, om het gevaar van tegenstrijdig
belang te neutraliseren. Daarmee dreigt het kind met het badwater te worden
weggegooid. Zeker als misbruik van bevoegdheden eerder uitzondering dan regel
is. Veel besturen zullen met de aan hen gegeven bevoegdheden misschien juist
wel het goede doen, wat in het belang kan zijn van de vennootschap en haar
aandeelhouders (en eventueel van andere stakeholders, zie hierna). Bovendien
zijn er andere mechanismen, zoals transparantieverplichtingen, die dit soort
risico’s, in ieder geval ten dele, zullen tegengaan. Daarbij kunnen ook cultureel
maatschappelijke aspecten een rol spelen.38

Ten slotte wordt met het uitgangspunt, dat bestuurders in vijandige over-
namesituaties altijd alleen aan zichzelf zullen denken, mijns inziens de rol van
commissarissen bij Nederlandse beursvennootschappen onderschat. Dit speelt

36. Zie o.a. Gilson (1981), p. 845-848, Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1174-1180,
Easterbrook & Fischel (1981b), p. 1745-1750, Bebchuk (1982a), p. 1054-1056 en Bebchuk
(1982b), p. 47-48. Vergelijk ook het algemene principe en de conclusies van de High Level
Group of Company Law Experts (2002a).

37. Zie ook Lipton & Rosenblum (1991), p. 196-197.
38. Zie ook Roe (2002) over ‘cultural constraints’. Zie ook Stout, die stelt dat het economisch

model niet kan verklaren waarom directors het goede doen, Stout (2003c). Interessant in dit
verband is ook de stewardship theory, kort gezegd een tegenhanger van de agency theory,
die stelt dat de agency theory te veel een vorm van geïnstitutionaliseerd wantrouwen in de
hand werkt en dat aandeelhouders en vennootschapsleiding zich over en weer vanzelf als
agents en principals gaan gedragen als men ze vanuit een uitgangspunt van wantrouwen
tegenover elkaar stelt, waar het bevorderen van een verhouding van onderling vertrouwen en
samenwerking een veel vruchtbaarder resultaat oplevert, een en ander zoals door
G. Raaijmakers verwoord. Zie G. Raaijmakers (2009a), p. 435. Hij stelt dan ook dat de
agency theory opnieuw moet worden geanalyseerd en getoetst aan de hand van nieuwe
ervaringen en nieuwe economische inzichten. Zie G. Raaijmakers (2009a), p. 439.
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misschien nog wel sterker dan bij de rol van outside directors in de VS.39 De
passiviteitsgedachte is voor een groot deel gebaseerd op het wantrouwen dat de
vennootschapsleiding vooral zijn eigen belangen zal behartigen en niet in het
belang van aandeelhouders zal handelen. Nog afgezien van het feit dat de
vennootschapsleiding zich in Nederland niet uitsluitend door het belang van
aandeelhouders behoeft te laten leiden, meen ik dat dit gevaar zeker in
Nederlandse verhoudingen door het bestaan van een rvc wordt ingeperkt. Het
gevaar is bij het management, in onze verhoudingen de bestuurders, groter dan
bij commissarissen. In Nederland is de rvc een onafhankelijk orgaan dat
toezicht houdt op het bestuur. Een commissariaat is doorgaans geen hoofd-
functie en er bestaat tussen de commissaris en de vennootschap geen arbeids-
rechtelijke relatie. Bij commissarissen is het gevaar dat zij zich zullen richten op
de continuering van hun eigen positie of op een riante afvloeiingsregeling
minder groot dan bij een fulltime bestuurder in dienst van de vennootschap. De
positie van commissarissen is dus wezenlijk anders dan die van bestuurders.
Bovendien is er, mede door de Code, steeds meer aandacht voor de daadwerke-
lijke onafhankelijkheid van commissarissen. De desbetreffende best practice
bepalingen uit de Code worden behoorlijk nageleefd. Ten slotte wijs ik op de
ontwikkeling dat raden van commissarissen zich in toenemende mate laten
bijstaan door eigen juridische en financiële adviseurs. Het voorgaande wijst
erop, dat het wantrouwen dat aan de passiviteitsregel ten grondslag ligt, voor
een deel kan worden weggenomen door een goed functionerende rvc.

Hieraan moet zeker in Nederland niet te gemakkelijk voorbij worden
gegaan. Zeker in vijandige overnamesituaties spelen commissarissen een
belangrijke rol. De Code bepaalt uitdrukkelijk dat het bestuur bij een over-
namebod ervoor zorgdraagt dat de rvc tijdig en nauw bij het overnameproces
wordt betrokken.40 Het bestuur zal geen beschermingsmaatregelen kunnen
nemen zonder goedkeuring van de rvc. Dat zijn belangrijke besluiten die een
rvc als het goed is niet lichtvaardig zal nemen. Aan de goedkeuring door outside
directors wordt in de Amerikaanse jurisprudentie veel belang gehecht. Daar
laten rechters bij de beoordeling van beschermingsmaatregelen uitdrukkelijk
meewegen of een meerderheid van de board bestond uit outside directors en of
zij met de gang van zaken hebben ingestemd.41 Goedkeuring door onafhanke-
lijke outside directors heeft dus gevolgen voor de juridische toetsing, niet alleen
in de eerste fase van vijandige overnames, maar ook in de tweede fase
bij uitstotingstransacties (zie hiervoor § 6.2). Ook in de VS is, mede naar

39. Zie hierover Bainbridge (2002a), p. 809-811.
40. Best practice bepaling II.1.10 Code (2008). De rvc kan ook een bemiddelende rol hebben. In

de ASMI-uitspraak van de Hoge Raad is bepaald dat deze rol niet verplicht is. Zie hierover
§ 2.4.1 onder D.

41. Zie hiervoor de Unocal-uitspraak en de Moran-uitspraak. Zie Moore (2006), p. 883-884 en
Gilson (2001b), p. 512-513.
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aanleiding van de schandalen aan het begin van deze eeuw, een toenemende
aandacht voor onafhankelijkheid van non-executives.42 De rol van outside
directors wordt in de VS dus serieus genomen. Hier gaat het over het Ameri-
kaanse one-tier board systeem, waar executives en non-executives in één orgaan
zijn verenigd. Ik zou menen dat het oordeel van commissarissen in Nederlandse
verhoudingen ten minste even zwaar zou moeten wegen. Zeker in Nederlandse
verhoudingen kan de rol van de commissarissen de nadelen van het potentiële
tegenstrijdig belang bij het bestuur voor een belangrijk deel wegnemen.

9.2.3 Het bypass argument: vijandige overnames als veiligheidsklep

Een volgend argument tegen een actieve rol van de vennootschapsleiding is het
argument dat een vijandige overname fungeert als veiligheidsklep (safety-valve)
voor het systeem, het zogenoemde bypass argument. Een vijandige overname
fungeert als stok achter de deur. De vennootschapsleiding kan in alle andere
situaties een ruime bestuursautonomie worden gegeven juist omdat vervanging
van de vennootschapsleiding via een vijandige overname tot de mogelijkheden
behoort. Als de leiding van de doelvennootschap zich in onderhandelingen niet
laat leiden door het belang van aandeelhouders of haar bevoegdheden mis-
bruikt, kan de wederpartij ervoor kiezen zich met een openbaar bod, over het
hoofd van de vennootschapsleiding heen, rechtstreeks tot aandeelhouders te
wenden. Dit houdt de vennootschapsleiding als het ware eerlijk. Een passivi-
teitsregel in vijandige overnamesituaties is dus niet alleen consistent met het
uitgangspunt van een sterke vennootschapsleiding, het wordt er zelfs door
versterkt. Door het bestaan van een veiligheidsklep in de vorm van een
vijandige overname, kan de vennootschapsleiding buiten de overnamecontext
extra veel beleidsvrijheid worden gegeven.43 Deze veiligheidsklep werkt alleen
als de vennootschapsleiding in vijandige overnamesituaties een passieve rol
heeft en geen beschermingsmaatregelen kan nemen.44

In de VS zijn de voorstanders van een actieve rol van de vennootschaps-
leiding door dit argument niet overtuigd.45 Overnamebiedingen zijn niet de
enige manier waarop buitenstaanders zich rechtstreeks tot aandeelhouders
kunnen wenden. Dit kan ook via een proxy contest. En niemand verwacht
van de board dat het zich hierbij neutraal opstelt. Integendeel, de zittende board
is daarbij meestal zeer actief. De kosten die zittende directors maken in een
proxy gevecht worden in principe zelfs door de vennootschap vergoed.46 Er

42. Zie in dit verband de eisen die worden gesteld door de Sarbanes-Oxley Act. Zie Van
Ginneken (2004), p. 151-152. Zie over de tekortkomingen van onafhankelijkheid ook
Kroeze (2005a) en Rodrigues (2008).

43. Zie Bebchuk (2002), p. 996. Hiertegen: Bainbridge (2006c), p. 809-811.
44. Bebchuk (2002), p. 996, Gilson (1981a), p. 850 en Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1200.
45. Zie o.a. Bainbridge (2006c), p. 810.
46. Zie § 7.2.3.
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wordt zelfs gesteld dat een passieve opstelling bij een proxy contest in strijd zou
zijn met de wettelijke verplichtingen om het belang van de vennootschap en haar
aandeelhouders te dienen.47 Ditzelfde geldt bij een vijandige overname. Totdat de
directors door een succesvolle bieder zijn ontslagen hebben zij een fundamentele
plicht om aandeelhouders te beschermen. Dit kan ook betekenen dat de board een
vijandige overnamemoet afweren.48 Ditwordt door de rechtspraak bevestigd. In de
Unocal-uitspraak is bepaald dat volledige passiviteit in het zicht van een vijandige
overname niet in lijn is met de fiduciaire verplichtingen.49 Sterker nog, deze
verplichten de board om alternatieven te zoeken. De board is bij een inadequaat
bod ten minste verplicht om beschermingsmaatregelen te nemen om de acceptatie
van het vijandig bod te vertragen, zodat men een hoger bod kan uitlokken. Dit
omdat er anders het risico bestaat dat aandeelhouders ingaan op het inadequate bod
omdat het superieure alternatief er nog niet is.50 Kortom, overnamebiedingen zijn
niet de enige veiligheidsklep voor het systeem, er zijn ook nog proxy contests.51

Ik ben het eens met de gedachte dat een vijandige overname tot op zekere
hoogte fungeert als een soort veiligheidsklep op het systeem. Wel denk ik dat de
behoefte aan deze veiligheidsklep in Nederland minder groot is dan in de VS.
Dit komt door de in Hoofdstuk 8 geanalyseerde verschillen tussen beide
systemen. In de VS heeft de board een grotere bestuursautonomie, en is
vervanging veruit de belangrijkste mogelijkheid om de vennootschapsleiding
te disciplineren. Het is meer alles of niets. In een dergelijk systeem spelen
vijandige overnames een belangrijkere rol. In Nederland hebben aandeelhou-
ders meer bevoegdheden en dus meer mogelijkheden om bij te sturen zonder
dat het meteen om vervanging van de vennootschapsleiding gaat. Het systeem
is wat gematigder. Het goedkeuringsrecht van art. 2:107a BW zorgt ervoor dat
aandeelhouders zeggenschap hebben over belangrijke besluiten, de ava stelt het
dividend vast en besluit tot uitgifte van aandelen en heeft langs deze weg een
meer constante invloed op het bestuur.52 De vennootschapsleiding heeft de ava
als het ware vaker nodig. Desondanks ben ik van mening dat het ook in
Nederland voor een effectieve controle op de vennootschapsleiding belangrijk is
dat een bepaalde veiligheidsklep aanwezig is waarmee de vennootschapsleiding

47. Bainbridge (2006c), p. 810. § 141(b) DGCL bepaalt dat een director in functie is totdat zijn
opvolger is benoemd. Een director mag dus niet bij de eerste de beste aankondiging dat er
een proxy gevecht aankomt besluiten geen weerstand meer te bieden, hij moet conform
§ 141(a) DGCL tot dat moment de vennootschap besturen en het belang van de vennoot-
schap en aandeelhouders dienen, aldus Bainbridge.

48. Bainbridge (2006c), p. 810.
49. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), p. 954.
50. Zie Bainbridge (2006c), p. 811.
51. Zie hierover de polemiek tussen Lipton en Gilson, die grotendeels om deze vraag draait,

Gilson (2001b), Lipton & Rowe (2002), Gilson (2002) en Lipton (2002).
52. Zie § 8.2.
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in het ultieme geval kan worden vervangen. Daarbij moet worden bedacht dat een
vijandige overname niet de enige veiligheidsklep behoeft te zijn. Vervanging van
de leiding kan ook via een ava, waarin aandeelhouders hun vennootschapsrechte-
lijke bevoegdheden tot ontslag kunnen uitoefenen. Hier kleeft wel een aantal
nadelen aan, waardoor deze route mijns inziens een minder effectieve veilig-
heidsklep vormt. Hierbij moet worden gedacht aan de bekende rational apathy,
free rider en collective action problemen, waardoor aandeelhouders geen effec-
tieve actie kunnen ondernemen. Mede door allerlei praktische problemen, is de
ava daarnaast een moeizaam forum voor effectieve besluitvorming. Daarbij is een
verschil met de VS het Amerikaanse proxy voting systeem, zoals naar voren
gekomen in Hoofdstuk 7. In de VS geloven tegenstanders van een actieve rol van
de vennootschapsleiding niet in de effectiviteit van proxy contests als veilig-
heidsklep. Zij wijzen niet alleen op de genoemde problemen, maar ook op de
proxy rules, die in hun ogen de board bevoordelen, en op de praktijk waarbij
poison pills worden gecombineerd met staggered boards. Hierdoor zijn proxy
contests in hun ogen geen reële veiligheidsklep.53 Het is juist dat het proxy voting
systeem, ook in de VS, niet ideaal werkt en de argumenten dat een proxy gevecht
een aantal nadelen kent zijn valide, maar de infrastructuur en mogelijkheden zijn
er wel. Bovendien is de laatste jaren een toename te zien in succesvolle proxy
contests, mede door het toenemende aandeelhoudersactivisme van hedge funds.54

Er is ook een duidelijke beweging te constateren om proxy contests op dit punt
gemakkelijker te maken. Aandeelhouders gebruiken hiervoor het proxy systeem
zelf en doen in toenemende mate aandeelhoudersvoorstellen die dit bewerk-
stelligen. Daarnaast neemt ook de SEC duidelijk regulatoire initiatieven op dit
vlak.55 In de VS leunt het Delaware Supreme Court dan ook sterk op de gedachte
dat proxy contests een mogelijke veiligheidsklep zijn. Zolang een proxy contest
mogelijk is, worden beschermingsmaatregelen in principe in stand gelaten. Zeker
tot het moment dat er in Nederland en in Europa een goed werkend proxy voting
systeem bestaat, moeten wij met dit verschil rekening houden. Wij hebben in
Nederland aan de ene kant minder behoefte aan een veiligheidsklep. Aan de
andere kant is het alternatief voor een vijandige overname, een proxy contest, hier
minder goed ontwikkeld.

Kortom, mijns inziens speelt de mogelijkheid van een vijandige overname
ook in ons corporate governance systeem een belangrijke rol, naast de reguliere
bevoegdheden van aandeelhouders. De vraag is echter of dit uitsluitend kan
worden bewerkstelligd door invoering van de passiviteitsregel. Mijns inziens is
dat niet het geval. De mogelijkheid om beschermingsmaatregelen te nemen sluit de
vijandige overname als veiligheidsklep niet per se uit. Het gaat erom hoe deze
beschermingsmaatregelen mogen worden gebruikt (zie hierna Hoofdstuk 10).

53. Zie o.a. Gilson (2001b), p. 502-506.
54. Zie Dent (2008), p. 1264-1269 en McDonnell (2009), p. 175-178.
55. Zie hierover § 7.2.3.
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9.2.4 Het structurele argument: analogie met gewone aandelentransacties

Een volgend argument tegen een rol van de vennootschapsleiding in vijandige
overnamesituaties, en dus voor passiviteit, is mede gebaseerd op de analogie
met gewone aandelentransacties. De vennootschapsleiding heeft bij een gewone
aan- en verkooptransactie op de beurs geen enkele rol, waarom zou dat bij
vijandige overnames anders zijn? De vennootschapsleiding heeft net zo min een
rol bij een vijandige overname als bij het besluit van een aandeelhouder om zijn
aandeel op de beurs te verkopen, zo luidt de gedachte. Volgens tegenstanders
van een actieve rol van de vennootschapsleiding gaat het uiteindelijk om
eigendom en de individuele vrijheid van een eigenaar om zijn eigendom te
verkopen, vergelijkbaar met de vrijheid van de eigenaar van een huis om zijn
huis te verkopen. Daar moet de vennootschapsleiding zich niet mee bemoeien.
Deze redenering staat bekend als the structural argument of the shareholder
choice argument.56 Het is nauw gelieerd aan de redenering dat besluiten in
vijandige overnamesituaties anders moeten worden behandeld dan andere
besluiten van de vennootschapsleiding, met name aan het bypass argument
(zie hiervoor). Daar gaat het om de mogelijkheid voor een derde (de bieder) om
zich ongehinderd over het hoofd van de vennootschapsleiding heen rechtstreeks
tot aandeelhouders te wenden. Bij het structural argument gaat het om de
mogelijkheid voor aandeelhouders om hun aandelen te kunnen verkopen aan
wie ze willen. Tussen beide lijnen van argumentatie (zowel voor als tegen)
bestaat een behoorlijke overlap. Tegenstanders van een actieve vennootschaps-
leiding stellen dat dit recht om te verkopen in wezen een onderdeel is van de
werking van een vijandige overname als veiligheidsklep. Voorstanders stellen
zoals gezien daar tegenover dat er verschillende veiligheidskleppen zijn, maar
stellen bovendien dat er wel degelijk verschil zit tussen het recht om aandelen
via de beurs te verkopen en het recht om, door middel van het aanmelden van
aandelen, de uitkomst van een overnamebod te bepalen.

Bainbridge stelt dat aandeelhouders dit laatste recht in het Amerikaanse
corporate governance systeem niet hebben. De analogie met eigendom gaat
volgens hem niet op; aandeelhouders zijn geen eigenaar van de vennootschap.
Hij grijpt hierbij naar de visie van de vennootschap als een nexus of contracts.
De vennootschap is geen entiteit, maar een verzameling van de inbreng van
verschillende partijen die gezamenlijk uiteindelijk producten of diensten
leveren. De vennootschap is een juridische fictie die het complexe stelsel van
impliciete en expliciete contractuele relaties tussen deze partijen vertegen-
woordigt. Aandeelhouders zijn maar één van de partijen die in dit systeem een
inbreng leveren. Andere partijen zijn onder meer werknemers en leveranciers.
De verhoudingen met werknemers en crediteuren kunnen in expliciete con-
tracten worden vastgelegd. Bij aandeelhouders kan dit niet. Daarom biedt de

56. Zie Bainbridge (2006c), p. 811-817 en Bainbridge (2002b), p. 709.
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wet default rules waarin de verhoudingen tussen aandeelhouders en de vennoot-
schap worden vastgelegd. Dit is een soort contractuele relatie. Eigendom is
geen onderdeel van dit concept; het is niet mogelijk om eigenaar te zijn van een
juridische fictie. Aandeelhouders zijn dus ook geen eigenaar van de vennoot-
schap, maar hebben bepaalde rechten die voortvloeien uit de van toepassing
zijnde contractuele relatie.57 Vanuit dit perspectief zijn aandeelhouders slechts
eigenaar van de residual claim op de activa en winsten van de vennootschap, de
claim die overblijft nadat alle andere partijen zijn voldaan, niet van de
vennootschap zelf.58 De mogelijkheid voor een aandeelhouder om zijn aandeel
te verkopen vloeit dus niet voort uit het feit dat hij eigenaar is, maar uit de
voorwaarden van het contract waartoe hij vrijwillig is toegetreden. De speci-
fieke contractsvoorwaarden zijn te vinden in de wet, de statuten van de
vennootschap en de rechtspraak. Op grond van deze voorwaarden hebben
aandeelhouders volgens Bainbridge wel het recht om hun aandelen op de beurs
te verkopen, maar niet het recht om op een overnamebod in te gaan. Met andere
woorden, zij hebben geen contractueel recht op een overnamebod, aldus
Bainbridge. Of een aandeelhouder een premie ontvangt voor zijn aandelen
door in te gaan op een overnamebod is onderworpen aan het oordeel van de
board.59

Het recht om uiteindelijk de uitkomst van een overnamebod te bepalen,
vloeit volgens Bainbridge evenmin voort uit het feit dat aandeelhouders het
recht hebben om te stemmen. Er is geen sprake van een aandeelhouders-
democratie. Aandeelhouders hebben wel stemrecht, maar dit wordt voor een
groot deel door het vennootschapsrecht ingeperkt, en met rede. Dit komt
volgens Bainbridge door het belang dat het vennootschapsrecht hecht aan
een ruime bevoegdheid voor de board om de vennootschap te besturen
(authority). Aandeelhouders moeten niet te veel mogelijkheden krijgen om
zich op het terrein van directors te begeven en de bestuursautonomie van de
board in te perken. Het stemrecht van aandeelhouders is geen onderdeel van het
besluitvormingsproces binnen de vennootschap, maar één van de manieren

57. De juistheid van dit inzicht wordt volgens Bainbridge aangetoond door de erkenning dat de
aankoop van aandelen in een bepaalde vennootschap deze aandeelhouder nog niet het recht
geeft op toegang tot de bedrijfsgebouwen van die vennootschap. Zie Bainbridge (2002b), p.
28. Zie ook Lipton & Rosenblum (1991), p. 189-195.

58. Zie o.a. Fama & Jensen (1985), p. 102-103. Zie Bainbridge (2006c), p. 777.
59. Zie Bainbridge (2006c), p. 813-817 en Bainbridge (2002b), p. 711. Dit standpunt is door het

Delaware Chancery Court expliciet verwoord: ‘..shareholders do not possess a contractual
right to receive takeover bids. The shareholders’ ability to gain premiums through takeover
activity is subject to the good faith business judgment of the board of directors in structuring
defensive tactics.’ Zie Moran v. Household International, Inc., 490 A.2d 1059 (Del.Ch.), p.
1070, aff’d 500 A.2d 1346 (Del. 1985) en Accord Shamrock Holdings, Inc. v. Polaroid
Corp., 559 A.2d 257 (Del.Ch. 1989), p. 272.
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waarop de board ter verantwoording kan worden geroepen (een accountability
tool). En, aldus Bainbridge, niet eens zo’n belangrijke.60

Deze laatste redenering van Bainbridge over het stemrecht overtuigt mij niet. In
Nederlandse verhoudingen kan niet worden gezegd dat het stemrecht van
aandeelhouders niets met de interne besluitvorming te maken heeft, en dat
het slechts een onbelangrijke accountability tool is. Het fundamentele recht van
aandeelhouders om te stemmen, en daarmee met name de vennootschapsleiding
te benoemen is mijns inziens wel degelijk een cruciaal onderdeel van het
systeem. Ook zijn betoog omtrent het eigendomsrecht van aandeelhouders vind
ik voor deze discussie niet doorslaggevend. Nog daargelaten of men gelooft in
de contractuele benadering van de vennootschap en of een aandeelhouder nu
wel of niet eigenaar is van de vennootschap, mijns inziens heeft een aandeel-
houder uiteindelijk het recht zijn aandeel te verkopen, ook in een openbaar bod.
De vrije verhandelbaarheid van aandelen is een kernelement van een beurs-
vennootschap.61 Het gaat hier om de vraag of hierbij een actieve rol voor de
vennootschapsleiding is weggelegd, of dat een passieve houding beter is. Ik
volg hierbij niet zozeer de argumentatie van Bainbridge, dat een actieve rol van
de vennootschapsleiding onderdeel is van de impliciete contractuele relatie
waartoe hij is toegetreden, maar richt mij op de vraag of er een toegevoegde
waarde zit in een rol van de vennootschapsleiding, ook vanuit aandeelhouders-
perspectief. Langs die lijnen kan volgens mij een vergelijking worden gemaakt
met juridische fusies en andere belangrijke besluiten. Het is duidelijk dat de wet
uitonderhandelde overnametransacties via een juridische fusie anders behandelt
dan aandelentransacties via de beurs. Bij de eerste categorie is medewerking
van de vennootschapsleiding nodig. Zonder deze medewerking is een fusie niet
mogelijk. Bij reguliere aandelentransacties speelt de vennootschapsleiding
doorgaans geen enkele rol. De vraag wat bij overnamebiedingen de juiste rol
is van de vennootschapsleiding, kan dus worden geherformuleerd tot de vraag
of een vijandig bod meer lijkt op een fusie of op een gewone aan- of verkoop
transactie op de beurs. Als het meer lijkt op een fusie, is er een rol voor de
vennootschapsleiding weggelegd; als het meer lijkt op een gewone aandelen-
transactie, ligt een passieve houding in de rede. Ik ben geneigd te zeggen dat de
situatie meer lijkt op een juridische fusie. En er zijn goede redenen om de
vennootschapsleiding in een juridische fusie een belangrijke rol te geven.
Dezelfde redenen zijn aan te voeren voor een actieve rol van de vennoot-
schapsleiding bij vijandige overnamebiedingen. Dit is ook in lijn met de
systematiek rondom andere belangrijke besluiten. Naast fusiebesluiten kunnen

60. Zie Bainbridge (2006c), p. 812-813 en Bainbridge (2002b), p. 710. Zie ook uitgebreid
Bainbridge (2006a), waarin hij zijn visie geeft waarom aandeelhouders zo weinig rechten
hebben en het goed is dat het stemrecht van aandeelhouders zo beperkt is.

61. Zie o.a. The Anatomy of Corporate Law (2009), p. 11-12 en Bainbridge (2002), p. 11-12.
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ook besluiten in de zin van Art. 2:107a BW en fusie en splitsing in ons
vennootschapsrecht in principe alleen geschieden op voorspraak van het
bestuur. Dat past ook in het systeem, waarin de vennootschap door het bestuur
wordt bestuurd, en niet door aandeelhouders. Waarom zouden deze argumenten
voor een actieve rol van de vennootschapsleiding bij een vijandig overnamebod
dan niet gelden? Deze argumenten komen in de volgende paragraaf, waar het
gaat om de argumenten voor een actieve vennootschapsleiding, nader aan de
orde. Hier kan worden geconcludeerd dat uit het gegeven dat aandeelhouders in
normale omstandigheden hun aandelen zonder inmenging van de vennoot-
schapsleiding kunnen verkopen, niet noodzakelijkerwijze volgt dat de vennoot-
schapsleiding bij vijandige overnamebiedingen passief moet blijven.

9.3 Argumenten voor een actieve rol van de vennootschapsleiding

9.3.1 Het comparative advantage argument: de vennootschapsleiding bevindt
zich in de beste positie om een bod te beoordelen

Het comparative advantage argument is een van de belangrijkste argumenten
voor een actieve rol van de vennootschapsleiding. Het komt erop neer dat de
vennootschapsleiding in vergelijking tot aandeelhouders beter gepositioneerd is
om belangrijke beslissingen te nemen. De vennootschapsleiding is nu juist
aangesteld om, (mede) namens aandeelhouders, dit soort besluiten te nemen,
ook in vijandige overnamesituaties. Een actieve rol vloeit voort uit de opzet en
systematiek van het vennootschapsrecht. Niet voor niets wordt bepaald dat de
vennootschap door het bestuur wordt bestuurd. Bedrijfsbeslissingen worden in
principe zonder inmenging van aandeelhouders genomen. Dit is ook door de
Hoge Raad een aantal keren nadrukkelijk bevestigd.62 Voor deze sterke centrale
rol zijn goede redenen. Een van de kenmerken en voordelen van een beurs-
vennootschap met wijdverspreid aandelenkapitaal is dat er een gecentraliseerde
leiding is.63 Aandeelhouders kunnen de vennootschap niet besturen. Zij moeten
zich zelfs niet te concreet met het bestuur bemoeien.64 Een van de belangrijke
redenen voor deze bestuursautonomie is gelegen in het feit dat het bestuur het
beste in staat is om vaak complexe afwegingen te maken op basis van de meest
complete en accurate informatie. Slechts een beperkt aantal belangrijke beslui-
ten vereisen betrokkenheid of besluitvorming van aandeelhouders. En zelfs bij
deze belangrijke aandeelhoudersbeslissingen speelt de vennootschapsleiding
een cruciale rol. Zo kan een fusie of een splitsing slechts tot stand komen op

62. Zie laatstelijk HR 9 juli 2010, JOR 2010/228 m.nt. Van Ginneken, rov. 4.4.
63. Zie o.m. The Anatomy of Corporate Law (2009), p. 12-14, Bainbridge (2002), p. 8-11.
64. Zie hierover uitgebreid Raaijmakers (2006a).
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voorstel van het bestuur, dat is goedgekeurd door de rvc.65 De leiding van de
vennootschap bevindt zich kennelijk in de beste positie om de noodzakelijke
afwegingen te maken. Dit systeem is ook voor aandeelhouders het beste.
Waarom zou de vennootschapsleiding die actieve rol in vijandige overnamesi-
tuaties dan niet spelen?66 Tegenstanders van een actieve vennootschapsleiding
erkennen dat het vennootschapsrecht de vennootschapsleiding bij gewone
transacties een grote rol geeft, omdat deze zich in vergelijking met aandeel-
houders in een betere positie bevindt om te kiezen tussen alternatieven.67 Zij
betogen echter dat het voordeel van deze actieve rol zich niet voordoet bij
vijandige overnames. Aandeelhoudersbemoeienis is onder normale omstandig-
heden, zoals bij beslissingen rondom een belangrijke investering, praktisch
gezien niet reëel. Dat is in de overnamecontext anders.68 In die situaties kunnen
aandeelhouders net zo goed zelf beslissen.69 Zij zijn heel goed in staat de
afweging te maken of het wel of niet verstandig is hun aandelen aan te bieden.
Bovendien bevinden zij zich als residual claimants in de beste positie om een
en ander zuiver te beoordelen, omdat het nu eenmaal uiteindelijk om hun
belangen gaat.70

Tegen deze redenering is wel wat in te brengen. Ten eerste is het de vraag of het
zinvol is om de rol van de vennootschapsleiding te baseren op het onderscheid
tussen een vriendelijke en een vijandige transactie. Vijandige overnamebiedin-
gen en uitonderhandelde (vriendelijke) overnames hebben veel gemeen. Het is
vaak niet goed te onderscheiden of een transactie vijandig of vriendelijk is.
Overnames die vijandig beginnen eindigen meestal in een uitonderhandelde
transactie, waarbij partijen overeenstemming hebben bereikt. Dergelijke trans-
acties eindigen dus vaak vriendelijk, maar kunnen in essentie een vijandig
karakter hebben. Het onderscheid is moeilijk te maken. Bovendien is het de
vraag of er een principieel verschil is tussen de besluitvorming bij vriendelijke
transacties en in vijandige overnamesituaties. In beide situaties is er een
potentieel gevaar dat de vennootschapsleiding zich door haar eigen belangen
laat leiden, en niet door het belang van de vennootschap en de aan haar
verbonden onderneming. Speelt dit gevaar dan niet meer bij besluiten die zijn
genomen in het kader van overnameonderhandelingen (waar wellicht ook een
beschermend element in is te ontdekken) omdat het uiteindelijk gaat om een

65. Zie art. 2:312 lid 1 en lid 4 BW.
66. Het lijkt er op, dat rechters in Delaware hebben vastgesteld dat, net als bij vriendelijke

overnames, de voordelen van het behouden van een rol voor de board (board authority) de
kosten van mogelijke nadelige gevolgen van deze rol ruimschoots overstijgen. Zie Dooley
(1992), p. 525, Bainbridge (2006c), p. 828 en Bainbridge (2002b), p. 718.

67. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1198.
68. Bebchuk (2002), p. 996.
69. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1198.
70. Zie ook High Level Group (2002a), p. 20-21.
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vriendelijke transactie? Bovendien zullen de momenten waarop een en ander
(bijna) vijandig wordt vaak niet bekend zijn. Zo beschouwd kunnen allerlei
handelingen zoals reorganisaties (de verkoop van een slecht renderend onder-
deel), acquisities en het uitkeren van dividend, ook worden gezien als bescher-
mingsmaatregelen, vooruitlopend op een mogelijk vijandig bod.71 Wat is het
principiële verschil tussen maatregelen die vlak voor of vlak na een bod worden
genomen? Kortom, het is niet zinvol om de norm te baseren op het onderscheid
tussen vriendelijke en vijandige situaties.72

Een tweede argument ziet op het feit dat de vennootschapsleiding beter is
gepositioneerd om biedingen in te schatten. Zelfs als het lukt om een onder-
scheid te maken tussen vriendelijke en vijandige situaties, dan nog gaat volgens
de voorstanders van een actieve vennootschapsleiding het argument dat aan-
deelhouders net zo goed kunnen beslissen niet op. De vennootschapsleiding
bevindt zich ook in vijandige overnamesituaties in een betere positie om
dergelijke beslissingen te nemen. De beslissingen inzake overnames zijn zo
ingewikkeld, dat deze aan de vennootschapsleiding moeten worden overge-
laten.73 Overnamesituaties zijn doorgaans erg complex. Er moeten vaak op
korte termijn concurrerende gegevens en plannen worden vergeleken, waarbij
een grote hoeveelheid complexe (financiële) informatie, met tegenstrijdige
conclusies, over de markt wordt uitgestort. De situatie is doorgaans hectisch,
en kan van dag tot dag veranderen. De waardering van een of meer biedingen
en eventuele alternatieve scenario’s kan in de praktijk lastig zijn, zeker zonder
te beschikken over bepaalde bedrijfsspecifieke informatie die de vennoot-
schapsleiding wel heeft. Dit geldt ook voor het maken van afwegingen tussen
allerlei belangen, voorspellingen, prognoses en adviezen van verschillende

71. Zie ook Coffee (1986), p. 40-60.
72. Bainbridge (2006c), p. 807-809 en Lipton (1979), p. 104. Bainbridge stelt dat, tot in het

extreme doorgetrokken, betoogd zou kunnen worden dat de passiviteitsgedachte met zich
brengt dat ook in fusieonderhandelingen de bevoegdheid van de vennootschapsleiding zou
moeten worden beperkt of de handelingen streng zouden moeten worden getoetst. Immers,
een bestuur dat bang is om als gevolg van een vijandig bod te worden vervangen, zal een
vriendelijke transactie kunnen uitonderhandelen op voorwaarden, die niet zozeer gunstig
zijn voor aandeelhouders, maar voor zichzelf. De passiviteitsgedachte impliceert eigenlijk
ook, als het consequent wordt doorgetrokken, dat ook allerlei andere handelingen (zoals
reorganisaties, acquisities en dividenduitkeringen), zouden moeten worden onderworpen aan
een strenge rechterlijke toetsing omdat ze theoretisch gezien genomen kunnen zijn voor-
uitlopend op een mogelijk vijandig bod. Dat kan niet de bedoeling zijn. Bainbridge (2006c),
p. 816-817. Vanuit Amerikaans perspectief is deze redenering wel enigszins te volgen. In
ons systeem zijn dit soort besluiten, als ze belangrijk genoeg zijn, veelal al onderworpen aan
goedkeuring door de ava (majeure reorganisaties, acquisities en desinvesteringen, dividend-
uitkeringen). Daarvoor is dus meestal al goedkeuring van aandeelhouders vereist, en is
strenge rechterlijke toetsing niet nodig. Dat is in de VS anders. Daar heeft de ava over dit
soort transacties besluiten niets te zeggen.

73. Zie Bainbridge (2006c), p. 808-809, waar hij hiervan enkele voorbeelden geeft en Lipton
(2002), p. 1064.

OVERIGE ARGUMENTEN VOOR EEN ACTIEVE ROL

381



specialisten. Bovendien kunnen er meer belangen spelen dan alleen de belangen
van aandeelhouders (zie hierna). De afweging van die belangen kan niet goed
aan alleen aandeelhouders worden overgelaten. Juist omdat wijdverspreide
aandeelhouders over onvoldoende informatie beschikken en niet goed in staat
zijn om dit soort belangenafwegingen te maken, geeft het vennootschapsrecht
buiten de vijandige overname context een grote rol aan de vennootschapslei-
ding. De vraag is waarom dit bij vijandige overnames anders zou zijn.74

Er wordt in dat verband vaak betoogd dat aandeelhouders er zelf ook voor
kiezen om de board de ruimte te geven om als gatekeeper op te treden, ook in
overnamesituaties. De reden hiervoor is dat een dergelijke rol uiteindelijk ook
voor aandeelhouders het beste is.75 Deze stelling wordt veelal ondersteund met
een verwijzing naar empirische gegevens. Meer dan de helft van de beurs-
vennootschappen in de VS heeft een poison pill en een staggered board, terwijl
bekend is dat deze combinatie een hoge mate van bescherming biedt. Ook
wordt verwezen naar een aantal onderzoeken over beschermingsmaatregelen bij
vennootschappen die naar de beurs gaan (initial public offerings (IPO’s)).76 Dit
onderzoek wijst uit dat bij IPO’s de meeste statuten zodanig zijn vormgegeven,
dat de board ruime mogelijkheden heeft om te beschermen tegen vijandige
overnames.77 Bij een beursgang hebben vennootschappen onmiskenbaar een
duidelijke prikkel om hun corporate governance zo in te richten dat deze voor
aandeelhouders gunstig is. Het succes van de beursgang, een zo hoog mogelijke
opbrengst, wordt immers volledig bepaald door potentiële aandeelhouders. Hoe
meer belangstelling van aandeelhouders, hoe hoger de uitgiftekoers. Als bescher-
mingsmaatregelen vanuit aandeelhoudersperspectief onwenselijk zouden zijn,
dan zouden deze bij beursgangen zoveel mogelijk worden vermeden. Zo bezien,
is het feit dat veel statuten bij beursintroducties beschermingsmaatregelen
bevatten een teken dat een zekere mogelijkheid tot bescherming de optimale
inrichting is, ook vanuit aandeelhoudersperspectief. Er wordt zelfs gesteld dat dit
bewijst dat beschermingsmaatregelen een positief effect kunnen hebben op
aandeelhouderswaarde.78 Dit argument wordt dan ook door veel voorstanders
van een actieve vennootschapsleiding naar voren gebracht.79 De onderzoeken

74. Zie Bainbridge (2006c), p. 808-809. De vennootschapsleiding zou niet alleen een grote rol
moeten spelen, haar beslissingen moeten ook, net als alle ondernemersbeslissingen, zeer
terughoudend worden getoetst. Dit pleit er volgens Bainbridge dus ook voor om deze
beslissingen terughoudend te toetsen, aan de business judgment rule, net als alle andere
ondernemersbeslissingen. Anders: Bebchuk (2002), p. 996.

75. Zie in gelijke zin o.a. Coffee (1986).
76. Bainbridge (2006c), p. 814-815. Zie ook Stout (2002b), p. 1206.
77. Zie Coates (2001) en Daines & Klausner (2001). Zie (echter) Daines (2003).
78. Zie Daines & Klausner (2001), p. 84-85. Zie ook Klausner (2003) en Stout (2002b), p. 1206.

Zie over een ander IPO-onderzoek Stout (2003b), p. 703-710.
79. Zie o.a. Lipton (2002), p. 1057-1058, Stout (2002c), p. 847-856 en Kahan & Rock (2003).
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zijn echter niet eenduidig en moeilijk te doorgronden.80 Zo wordt gewezen op het
feit dat aandeelhouders in de VS gedurende de laatste jaren in het algemeen tegen
statutenwijzigingen stemmen die vervanging van de board moeilijker maken. Dit
strookt weer niet met de bevindingen van de eerdergenoemde onderzoeken.81

Daartegenover staat dat een aantal meer recente onderzoeken toch ook weer
wijzen op de voordelen van beschermingsconstructies, uiteindelijk (dus) ook voor
aandeelhouders.82 Het is moeilijk te beoordelen hoeveel waarde aan deze
onderzoeken moet worden gehecht. Nog los van deze onderzoeksresultaten,
denk ik dat de (informatie)positie van de vennootschapsleiding met zich brengt
dat het ook in overnamesituaties wenselijk is om de vennootschapsleiding een
zekere rol als gatekeeper te geven. Mede gezien het feit dat de vennootschaps-
leiding haar bevoegdheden kan aanwenden om ten behoeve van (de bescherming
van) aandeelhouders, denk ik dat een actieve vennootschapsleiding tot op zekere
hoogte ook vanuit aandeelhoudersperspectief wenselijk is. Op deze argumenten
ga ik in de volgende paragrafen in

9.3.2 Bescherming van aandeelhouders tegen structural coercion

Een veelgebruikt argument voor een rol van de vennootschapsleiding is dat een
dergelijke rol nodig is ter bescherming van aandeelhouders tegen zogenoemde
structural coercion. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan bescherming
tegen biedingen met een zodanige structuur dat zij aandeelhouders als het ware
dwingen om op het bod in te gaan. Het beste voorbeeld hiervan zijn de two-tier
front-end loaded biedingen die in het begin van de jaren ’80 in de VS
voorkwamen. Het gaat hierbij om een overname in twee fasen, dat begint
met een partieel bod. Aandeelhouders die in deze eerste fase niet op het bod
ingaan, worden in de tweede fase tegen een lagere prijs (of minder aantrekke-
lijke vergoeding) uitgestoten. Als het partieel bod slaagt, kan de overnemer
deze uitstotingsfusie als meerderheidsaandeelhouder zelf bewerkstelligen. Het

80. Zie McDonnell (2009), p. 174-175. Zie voor mogelijke verklaringen van dit fenomeen
(beschermingsmaatregelen bij IPOs) Bebchuk (2003a) en Klausner (2003).

81. Bebchuk (2002), p. 1017 en Bebchuk (2003a), p. 715.
82. Zie Straska & Waller (2010), die stellen dat hun onderzoek aangeeft dat beschermings-

maatregelen voor sommige vennootschappen goed zijn, en het algemene beeld dat bescher-
mingsmaatregelen slecht zijn voor aandeelhouders weerspreekt. Chammanur & Tian (2010)
concluderen dat ondernemingen met meer beschermingsconstructies innovatiever zijn,
hetgeen resulteert in een hogere waarde. Cremers, Nair & Peyer (2007) stellen dat in
competitieve markten, zeker markten die een lange termijn relatie met klanten en werk-
nemers eisen (bijvoorbeeld als klanten ook in de toekomst producten of diensten van de
onderneming nodig hebben om het maximale voordeel uit het product te kunnen halen),
beschermingsconstructies ook voor aandeelhouders beter zijn. Dit omdat een overname in
dit soort markten erg veel negatieve gevolgen zou hebben voor klanten en werknemers en
hierdoor bij deze groepen leidt tot onrust. Een betere bescherming voorkomt dat klanten en
werknemers weglopen.
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bod op Unocal, waaruit de Unocal-uitspraak voortvloeide, is een goed voor-
beeld van een dergelijk bod. Bij acceptatie van het bod kregen aandeelhouders
een bepaald bedrag in contanten; de aandeelhouders die niet op het bod
ingingen zouden uiteindelijk junk bonds krijgen.83 In dergelijke biedingen
worden aandeelhouders als het ware gedwongen om hun aandelen zo snel
mogelijk aan te melden, teneinde te voorkomen dat zij in de tweede fase
genoegen moeten nemen met de mindere vergoeding. Op deze wijze wordt er
een soort run op het bod gecreëerd, waardoor de kans groot is dat het bod (en
daarmee dus de gehele de overname) slaagt, zelfs als het geen goed bod is.84

Voorstanders van een actieve vennootschapsleiding betogen dat de vennoot-
schapsleiding beschermingsmaatregelen moet kunnen treffen teneinde aandeel-
houders hiertegen te beschermen.

Tegenstanders van een actieve vennootschapsleiding erkennen dit probleem,
maar stellen dat het voor de oplossing ervan niet nodig is om de board een rol te
geven, met alle nadelen van dien. Er zijn in de loop der tijd verschillende
oplossingen aangedragen.85 Gilson & Kraakman zoeken de oplossing in het
stellen van beperkingen aan de vorm van het bod.86 Dit laatste is in de VS in
zekere zin gebeurd en daarmee heeft dit argument in de VS aan kracht ingeboet.
Agressieve biedingen zoals gebruikt in de Unocal-zaak zijn in de VS inmiddels
verboden door de invoering van de all holders/best price regel.87 Dat wil niet
zeggen dat het argument geheel zonder betekenis is. Ook van biedingen in
contanten kan onder omstandigheden een bepaalde dwang uitgaan, bijvoor-
beeld als de verwachte post-overname waarde van de overgebleven minder-
heidsaandelen lager is dan de biedprijs.88 In Nederland zijn two-tier front-end
loaded biedingen niet toegestaan en worden aandeelhouders door de biedings-
regels behoorlijk beschermd. Hierbij kan ook worden gedacht aan de verplicht

83. Zie § 3.4.3 onder B.
84. Zie voor een beschrijving van dit probleem o.a. Bebchuk (2002), p. 981 en de daar

aangehaalde literatuur.
85. Bebchuk stelt bijvoorbeeld voor om dit op te lossen door aandeelhouders de gelegenheid te

geven over een overname te stemmen (hij noemt dit “ensuring undistorted shareholder
choice”). De bieder mag pas daadwerkelijk de controle verwerven als een meerderheid van
de aandeelhouders een overname steunen. In dat geval dienen alle aandeelhouders, dus ook
de aandeelhouders die niet voor de overname hebben gestemd, een eerlijke kans om hun pro
rata deel van de overnamesom te ontvangen. Door het besluit te laten lopen via een
stemming, en niet meteen via aanbieding van aandelen, kunnen aandeelhouders ongedwon-
gen beslissen, en worden zij niet gedwongen om hun aandelen aan te bieden. Zie uitgebreid
Bebchuk (2002), p. 981-988.

86. Gilson & Kraakman (1989), p. 274. Dit is volgens Bebchuk niet voldoende, zie Bebchuk
(2002), p. 982-984. Overigens benadrukt Bebchuk dat de oplossing van Gilson & Kraakman
in ieder geval beter is dan de board de bevoegdheid geven. Zie Bebchuk (2002), p. 983.

87. Zie § 5.2.3 onder C.
88. Zie Bebchuk (2002), p. 981-982 en de daar aangehaalde literatuur.
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bod regeling, die aandeelhouders eveneens een zekere bescherming biedt (en in
de VS ontbreekt, zoals besproken in Hoofdstuk 5). Bovendien zijn dergelijke
dwingende overnametactieken in Nederland ook al niet mogelijk omdat, zoals
in Hoofdstuk 6 beschreven, het uitstoten in de tweede fase in Nederland minder
gemakkelijk is dan in de VS. In § 8.2 kwam op grond van deze verschillen al
aan de orde dat aandeelhouders in Nederland beter worden beschermd dan in de
VS. Dit is een belangrijk verschil. Ik acht het structural coercion argument voor
een actieve rol van de vennootschapsleiding voor de Nederlandse situatie dan
ook minder belangrijk.

9.3.3 Bescherming van aandeelhouders tegen substantive coercion

Er is nog een argument dat erop neerkomt dat een actieve rol van de vennoot-
schapsleiding gewenst is ter bescherming van aandeelhouders. De vennoot-
schapsleiding moet aandeelhouders kunnen beschermen tegen zogenoemde
substantive coercion. Dit argument heeft grote raakvlakken met het argument
uit de vorige paragraaf (de bescherming van aandeelhouders tegen structural
coercion) en met het argument uit § 9.3.1, het comparative advantage argument
(de board bevindt zich in een betere positie dan aandeelhouders om het bod te
beoordelen). Bij openbare biedingen kan het voor aandeelhouders lastig zijn om
de biedingen op juiste waarde te schatten. Het gaat vaak om zeer complexe
(financiële) informatie en berekeningen, die moeilijk te doorgronden zijn.
Bovendien zullen, zeker bij concurrerende biedingen, de verschillende partijen
doorgaans diverse deskundigen inschakelen, die elkaar tegenspreken over de
aantrekkelijkheid van de voorliggende alternatieven. De vennootschapsleiding
is in deze situaties bij uitstek in staat om de biedingen op juiste waarde te
schatten.

Of een overnamebod goed is voor aandeelhouders hangt af van de waarde
van het bod en de waarde van de doelvennootschap als zelfstandige vennoot-
schap. Deze waarde omvat zowel de waarde van de mogelijkheid om zelf-
standig te blijven als de waarde van de mogelijkheid om later nog een beter bod
te krijgen.89 Omdat het bestuur betere en meer informatie heeft over de
doelvennootschap, is het in het belang van aandeelhouders dat de vennoot-
schapsleiding hierover een beslissing neemt.90 Gilson en Kraakman hebben aan
dit gevaar (dat aandeelhouders ingaan op een inadequaat bod omdat zij niet
beschikken over de juiste informatie), de term substantive coercion gegeven.91

Deze substantive coercion zou een reden kunnen zijn om de vennootschaps-
leiding beschermingsmogelijkheden te bieden. Dit gegeven wordt reeds lange

89. Zie Bebchuk (2002), p. 999, waar hij verwijst naar Bebchuk (1985), p. 1700.
90. Zie Lipton (1979), p. 115.
91. Zie Gilson & Kraakman (1989), p. 248.
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tijd door de rechters in Delaware onderkend.92 Het Delaware Supreme Court
heeft de term substantive coercion in zijn Unitrin-uitspraak letterlijk over-
genomen en ziet dit duidelijk als een van de belangrijke argumenten waarom de
board niet passief moet zijn.93

Tegenstanders van een actieve vennootschapsleiding, met wederom
Bebchuk als een van de belangrijkste woordvoerders, erkennen dat de board
meer informatie heeft en dat het mogelijk is dat aandeelhouders de werkelijke
waarde van de doelvennootschap onderschatten en een bod daarom niet goed
kunnen beoordelen. Maar dit is volgens Bebchuk geen reden om de board bij
overnames de mogelijkheid te geven om een overname de facto te kunnen
tegenhouden, een en ander zoals dat volgens hem in de VS het geval is (hij noemt
dit het board veto-model).94 Ten eerste kan het wel zo zijn dat de board de beste
informatie heeft, feit blijft dat de board niet het beste motief heeft om de beste
beslissing te nemen. En dit blijft gevaarlijk, want boards kunnen gemakkelijk
zeggen dat een bod inadequaat is, terwijl het tegendeel moeilijk is te bewijzen.
Ten tweede behoeft de superieure informatie waarover boards beschikken niet
verloren te gaan. Boards kunnen en zullen deze informatie vaak openbaar maken
en aan aandeelhouders laten zien wat in hun ogen de werkelijke waarde is van de
vennootschap, eventueel gesteund met opinies van deskundigen. Het kan zo zijn
dat specifieke informatie niet openbaar kan worden gemaakt omdat dit de
belangen van de vennootschap zou schaden of omdat openbaarmaking van
bepaalde informatie lastig kan zijn of voor verwarring kan zorgen.95 Desondanks
stelt Bebchuk dat met de juiste openbaarmaking, eventueel gepaard met
een advies van de board, aandeelhouders toch zelf een goede afweging moeten
kunnen maken. Aandeelhouders kunnen de voor hen relevante factoren in hun
afweging betrekken. Zij zullen niet altijd de juiste afweging maken, maar het zijn
uiteindelijk hun aandelen en het is dan ook hun risico. Ze moeten dus ook het
recht hebben om deze afweging zelf te maken. Alleen als het te verwachten is dat

92. Zie Unitrin v American General Corp, 651 A2d 1384 (Del 1994), p. 1385 en Paramount
Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A2d 1140 (Del. 1989), p. 1153. Zie ook Jacobs,
Allen & Strine (2002), p. 1084.

93. Zie Unitrin v American General Corp, 651 A2d 1384 (Del 1994). Dit overigens niet
helemaal tot tevredenheid van Gilson en Kraakman, die vinden dat de rechters de term niet
goed gebruiken. Zie Gilson & Kraakman (2005), p. 1420.

94. Bebchuk (2002), p. 1000. Zie voor deze volledige argumentatie Bebchuk (2002), p. 999-1004.
95. Bebchuk (2002), p. 1001. Hij wijst op Shamrock Holdings, Inc. v. Polaroid Corp., 559 A.2d

278 (Del. Ch. 1989), p. 290 (waar het belangrijkste activum van de doelvennootschap een
grote patent claim was; de rechters onderkenden dat openbaarmaking van details van deze
claim de (onderhandelings)positie van de doelvennootschap in de procedure kon schaden)
en Chesapeake Corp. v. Shore, 771 A.2d 293 (Del. Ch. 2000), p. 332 (waar er werd betoogd
dat het openbaarmaken van bepaalde informatie bij aandeelhouders tot verwarring zou
leiden). De informatie kan ook zeer complex en moeilijk op waarde te schatten zijn,
bijvoorbeeld in de pharma industrie informatie over medische testgegevens bij de ontwikke-
ling van medicijnen.
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aandeelhouders in de meeste gevallen de verkeerde keuze zullen maken is er
reden om de beslissing over het bod volledig bij de board neer te leggen. In dat
geval zou het inderdaad in het belang van aandeelhouders kunnen zijn om ze
tegen zichzelf te beschermen en de keuze aan de board te laten.96 Bebchuk stelt
echter dat er weinig reden is om aan te nemen dat aandeelhouders geen goede
beslissingen kunnen nemen. Zeker niet bij professionele partijen zoals instituti-
onele beleggers.97 Gilson en Kraakman hebben betoogd dat dit probleem door
rechters zou kunnen worden opgelost. Hun oplossing komt erop neer dat de board
een bod alleen mag tegenhouden als de board met een afdoende analyse komt
waarom de fundamentele waarde van de doelvennootschap substantieel hoger is
dan het bod. Dit zou door de rechter moeten worden beoordeeld.98

Mijns inziens zijn er zeker omstandigheden waar de vennootschapsleiding
inderdaad het beste is gepositioneerd om actie te ondernemen teneinde
aandeelhouders te beschermen. Het overnamegevecht tussen Peoplesoft en
Oracle in 2003 levert daarvan een goed voorbeeld op. De aandeelhouders van
Peoplesoft waren zonder de maatregelen van de board beduidend slechter af

96. Bebchuk (2002), p. 1002-1003.
97. Bovendien wijst het algemene stemgedrag van aandeelhouders erop dat zij de zittende board

over het algemeen het voordeel van de twijfel geven. Dus als er al reden is voor
bezorgdheid, is het veeleer dat ze toch nog teveel vertrouwen in de board hebben en de
board te veel volgen. Zie Bebchuk (2002), p. 1003. Het is volgens Bebchuk uiteindelijk niet
de vraag of aandeelhouders beter dan de board in staat zijn om te bepalen of de vennoot-
schap zou moeten worden verkocht, zoals bijvoorbeeld Allen, Jacobs & Strine stellen (zie
Allen, Jacobs & Strine (2002a), p. 1085), maar het is de vraag wie zou moeten kunnen
bepalen of de beslissing inderdaad aan beter geïnformeerde maar misschien met tegen-
strijdige belangen kampende directors moet worden overgelaten. Bebchuk stelt dat aandeel-
houders de beste motieven hebben om deze beslissing te nemen en dit recht ook zouden
moeten hebben. Zie Bebchuk (2002), p. 1004.

98. Gilson & Kraakman (1989), p. 271. Dit is gedaan door Chancellor Allen in de door hem
geschreven uitspraak in de Interco-zaak. Hierin stond het Delaware Chancery Court het niet
toe dat de board van de doelvennootschap een bod van $74 per aandeel frustreerde ten
gunste van hun eigen business plan dat volgens een investment bank ten minste $76 per
aandeel zou opleveren. Volgens de rechter was deze bedreiging voor aandeelhouders niet
serieus genoeg om het bod te mogen frustreren. Zie City Capital Associates Ltd. Partnership
v. Interco, 551 A.2d 787 (Del. Ch. 1988), p. 799. Deze redenering laat uitdrukkelijk de
mogelijkheid open dat een rechter de board wel zou toestaan beschermingsmaatregelen te
nemen als het verschil in geprognotiseerde waarde groter zou zijn geweest dan $2. Bebchuk
is het met deze oplossing van Gilson en Kraakman niet eens, zelfs niet als het verschil in
geprognotiseerde waarde heel groot zou zijn. Hij accepteert dat een dergelijke oplossing de
meest bezwarende gevallen van misbruik door de board zouden voorkomen, maar hij stelt
dat deze regel in zijn ogen toch nog een te grote ruimte aan de board zou geven. Hij geeft er
de voorkeur aan om niet rechters maar aandeelhouders zelf te laten beslissen. Zie Bebchuk
(2002), p. 1005.
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geweest.99 De zichzelf beschermende board is niet het enige gevaar voor
aandeelhouders, het bod zelf kan ook een gevaar opleveren. Het kan de waarde
van de vennootschap vernietigen, zoals bij Peoplesoft dreigde te gebeuren.100

Daarnaast blijft staan dat de vennootschapsleiding meer informatie heeft dan
aandeelhouders, en daardoor waarschijnlijk de waarde van de verschillende
scenario’s beter kan inschatten. Ook al probeert de vennootschapsleiding zoveel
mogelijk transparantie te betrachten, er blijft altijd informatie die niet of niet goed
kan worden gedeeld of overgebracht. Sommige vertrouwelijke informatie kan nu
eenmaal niet openbaar worden gemaakt. Bovendien zal informatie niet altijd door
de markt en door aandeelhouders adequaat kunnen worden ingeschat. Dit komt in
feite weer neer op de beperking van de ECMH en het comparative advantage
argument. Zelfs in normale situaties blijkt de markt complexe informatie niet altijd
goed te verwerken. Dat zal dan helemaal zo zijn in vijandige overnamesituaties,
waarbij er meerdere partijen zijn die, met behulp van deskundigen, verschillende
waarderingen zullen verdedigen.101 Het zal voor aandeelhouders lastig zijn om alle
informatie teanalyserenen teverwerkenendusomdevoorliggendealternatievenop
juiste waarde te schatten. Deze argumenten pleiten mijns inziens allemaal voor een
actieve rol van de vennootschapsleiding en tegen de passiviteitsregel.

9.3.4 De bargaining power hypothesis: de vennootschapsleiding als
onderhandelaar

Eenvolgendargumentvoor eenactieve rol vandevennootschapsleiding iseveneens
gebaseerd op het uitgangspunt dat deze de belangen van aandeelhouders kan
behartigen. Het gaat hier niet zozeer om het beschermen van aandeelhouders,
maar om het feit dat de vennootschapsleiding de haar gegeven bevoegdheden kan
gebruiken om met de bieder te onderhandelen over een hoger bod of betere
voorwaarden.102 Een actieve rol van de vennootschapsleiding is dus gunstig voor

99. Zie Arlen (2006), p. 14-19. Het bod van Oracle was laag en dreigde de zojuist aangekon-
digde fusie tussen Peoplesoft en J.D. Edwards te ontregelen. Hierdoor ontstond grote onrust
bij klanten, die vreesden dat de producten van Peoplesoft niet meer zouden worden
onderhouden. Het schrok ook nieuwe klanten af. Het gaat in deze sector om langjarige
onderhoudscontracten. Met een opmerkelijk plan weerde de board van Peoplesoft het bod
van Oracle af. Deze Customer Assurance Program beloofde nieuwe klanten een riante
vergoeding in geval Peoplesoft zou worden overgenomen. Het plan werkte (de resultaten
bleven goed) en uiteindelijk lukte het de board van Peoplesoft om een substantieel hoger
bod van Oracle uit te lokken.

100. In dit verband is de gematigde passiviteitsregel misschien nog wel slechter dan de strikte
passiviteitsregel omdat board dan vlucht in unregulable defenses, zie hierna § 9.3.7.

101. Zie Wachter (2003), p. 818-819.
102. Voor een rol van de board op grond van dit argument o.a.: Kahan & Rock (2003), Gordon

(2002), Lipton (1979), Herzel (1980) en Bainbridge (2006c). Tegen een rol van de board op
grond van dit argument o.a.: Bebchuk, Coates & Subramanian (2002a), Bebchuk (2002),
Easterbrook & Fischel (1981a), Gilson (1981), en Subramanian (2003).
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aandeelhouders omdat het kan leiden tot hogere premies en betere voorwaarden.
Omdat de aandeelhouders van de doelvennootschap vaak wijdverspreid zijn,
kunnen zij zelf niet effectief met de bieder onderhandelen. De board kan namens
de aandeelhouders optreden als onderhandelaar. Door de board bepaalde be-
voegdheden te geven wordt haar onderhandelingspositie versterkt en kan een
hogere prijs worden bedongen. Zelfs als men vindt dat het niet wenselijk is dat de
vennootschapsleiding een bod volledig kan tegenhouden, zou een zekere bewe-
gingsruimte vanuit deze optiek toch wenselijk kunnen zijn.

De tegenstanders van een actieve vennootschapsleiding betwijfelen of deze
onderhandelingsruimte voor aandeelhouders voordelen oplevert. En als er al
voordelen zijn, wordt betwijfeld of deze significant zijn. Bebchuk betwijfelt of
het voor aandeelhouders voordelig is om de onderhandelingsbevoegdheid bij
voorbaat aan de board te geven. Volgens hem gebeurt dat in andere gevallen
waarbij een gevolmachtigde namens een volmachtgever onderhandelt ook niet.
Bovendien wordt betoogd dat als het al zo is dat beschermingsmaatregelen in
een concreet geval voor een beter resultaat zorgen, aandeelhouders als geheel
hiermee niet beter af zijn. Beschermingsmaatregelen leiden ertoe dat er minder
biedingen worden uitgebracht. Per saldo is dat voor aandeelhouders in het
algemeen dus ongunstiger omdat de kans kleiner is dat zij een bod op hun
aandelen zullen ontvangen. Ten slotte komen de agency cost problemen hier
weer duidelijk naar voren. Ten eerste kan het management de onderhande-
lingsmogelijkheden gebruiken om de overname helemaal tegen te houden in
plaats van een hogere premie te bewerkstelligen. Ten tweede kunnen directors
deze ruimte gebruiken om voordelen voor zichzelf te behalen, hetgeen ten koste
zal gaan van aandeelhouders.103

Mijns inziens is de rol van de vennootschapsleiding als onderhandelaar een
belangrijk argument. In de praktijk blijkt dat de onderhandelingen voor
aandeelhouders een hogere premie kunnen opleveren.104 De vraag is of dit

103. Bebchuk (2002), p. 1008-1009. Bovendien stelt Bebchuk dat het empirisch bewijs voor de
bargaining power hypothesis ontbreekt. Zie Coates (2000a) en (2000b) en Bebchuk, Coates
& Subramanian (2002a). Zie Bebchuk (2002), p. 1010. Bebchuk stelt dat zijn oplossing van
stemmen door aandeelhouders, zonder een veto-recht voor de board, er ook voor zorgt dat
management namens aandeelhouders kan onderhandelen. Het verschil is alleen dat in zijn
model aandeelhouders het mandaat kunnen intrekken. Dit in tegenstelling tot de situatie
waarbij boards standaard de ruimte krijgen om te onderhandelen waarbij het mandaat niet is
in te trekken. Zie Bebchuk (2002), p. 1007.

104. Zie recente voorbeelden zoals de overname van Corporate Express door Staples en de
overname van Smit door Boskalis.
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met een passiviteitsregel ook zou lukken.105 Het gevaar dat de vennootschaps-
leiding deze ruimte zal misbruiken is aanwezig. De vraag is echter of dat, zeker
in deze tijden van transparantie, uitzondering of regel zal zijn, zie ook de
afwegingen hierover in § 9.2.2. Het macro argument, dat passiviteit leidt tot
meer biedingen, komt mij niet geheel onlogisch voor, maar valt mijns inziens
ook niet goed te bewijzen. Bovendien geldt het in het concrete geval natuurlijk
niet. Als een actieve vennootschapsleiding er via onderhandelingen een hoger
bod weet uit te slepen, dan profiteren de aandeelhouders van de doelvennoot-
schap daar daadwerkelijk van. Bovendien kan worden gesteld dat er vennoot-
schappen zijn waarop nooit een bod wordt uitgebracht, ongeacht de
toepasselijke norm. Deze aandeelhouders hebben geen voordeel bij meer
biedingen. En als er een bod wordt uitgebracht, hebben zij voordeel bij een
actieve vennootschapsleiding die een hogere prijs in de wacht sleept. Uiteinde-
lijk is het een afweging van de voordelen tegen de mogelijke nadelen. Ik acht
het concrete voordeel van een effectieve rol als onderhandelaar een belangrijk
argument voor een actieve vennootschapsleiding. De argumenten over de
nadelen (dat dit voor aandeelhouders in het algemeen nadelig is en het
tegenstrijdig belang argument) acht ik niet overtuigend genoeg om deze rol
af te wijzen en de passiviteitsregel in te voeren.

9.3.5 Bescherming van het belangenpluralisme (het stakeholder model)

Tot nu toe zijn vrijwel alle argumenten (zowel voor als tegen) een actieve rol
van de vennootschapsleiding gericht op de verhouding tussen vennootschaps-
leiding en aandeelhouders. De vraag wat de juiste normering is wordt in de
sleutel gesteld van wat het beste is voor aandeelhouders. Dit gaat voorbij aan de
rol van andere stakeholders. Zoals in § 8.2.3 besproken, speelt belangen-
pluralisme in het Nederlandse vennootschapsrecht een prominentere rol dan in
de VS. De rol van stakeholders is van groot belang voor de discussie over de
passiviteitsregel. Het uitgangspunt dat de vennootschapsleiding ook andere
belangen in acht moet nemen, is mijns inziens niet goed met de passiviteitsregel
te verenigen. Anders gezegd, de passiviteitsregel staat in de kern op gespannen
voet met het Nederlandse uitgangspunt van het belangenpluralisme.

In de VS wordt een grotere nadruk gelegd op het aandeelhoudersbelang.
Desondanks wordt de bescherming van stakeholders in het debat over de
juiste rol van de vennootschapsleiding ook door een aantal Amerikaanse

105. In het VK, waar er zoals bekend wel een passiviteitsregel wordt gehanteerd, gebeurt het ook
regelmatig dat de doelvennootschap via onderhandelingen een hogere prijs bedingt (zie
bijvoorbeeld de overname van ICI door AkzoNobel). Dit is echter onderdeel van het
systeem, dat op geheel andere leest is geschoeid, met bijvoorbeeld ook andere regels voor de
bieder. Zie Winter (2006). Ik ga hier, zoals in Hoofdstuk 1 toegelicht, niet in op het Engelse
systeem.
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commentatoren naar voren gebracht. Zij achten een sterke board belangrijk
zodat zij ook de belangen van anderen dan aandeelhouders in acht kunnen
nemen, ook in vijandige overnamesituaties.106 Er bestaat in de VS veel
weerstand tegen de gedachte dat de board zich ook moet richten op de belangen
van anderen dan aandeelhouders. De bescherming van stakeholders is volgens
velen dan ook geen goed argument om de vennootschapsleiding toe te staan in
vijandige overnamesituaties beschermingsmaatregelen te mogen nemen.107 Er
wordt om te beginnen gesteld dat overnames helemaal niet slecht zijn voor
stakeholders.108 Er is dus helemaal geen probleem dat moet worden opgelost.
Maar zelfs als er wel nadelen zijn, en het wenselijk is dat stakeholders tegen
deze nadelen worden beschermd, dan zijn er verschillende argumenten waarom
de bescherming van stakeholders geen goede rechtvaardiging vormt voor een
rol van de vennootschapsleiding, aldus deze commentatoren.109

Ten eerste wegen de nadelen voor stakeholders, als ze er inderdaad al zijn,
niet op tegen de voordelen van overnames voor aandeelhouders, in de vorm van
lagere agency costs.110 Ten tweede dienen de belangen van stakeholders niet
door het vennootschapsrecht te worden beschermd. Dit vloeit voort uit de nexus
of contracts benadering. Het vennootschapsrecht dient zich slechts te richten op
bescherming van aandeelhouders, omdat zij, in tegenstelling tot stakeholders,
hun belangen niet via contracten kunnen beschermen. Het vennootschapsrecht

106. Zie o.a. Lipton (1979), p. 105-106 en 130-131, Lipton & Rosenblum (1991), p. 205, Blair &
Stout (1999), p. 287 en 253, Allen, Jacobs & Strine (2002a), p. 1083 en Coffee (1986),
p. Zie tegen het richten op het aandeelhoudersbelang in het algemeen: Dillon (2007). Blair
en Stout zijn uitgesproken voorstanders van een rol van de board, juist om ook de belangen
van stakeholders in acht te kunnen nemen. Zie Blair & Stout (1999). Zij ontwikkelen een
team production model van corporate governance. Zij stellen dat het vennootschapsrecht er
juist voor moet zorgen dat overige bij de vennootschap betrokkenen (non-shareholder
corporate constituencies) zoals werknemers, crediteuren en soms zelfs de lokale gemeen-
schap, moeten worden aangemoedigd om in ondernemingen te investeren in ondernemingen
(firm-specific investments). Dit moet worden gedaan door de controle over de vennootschap
aan de board te geven en deze juist te beschermen tegen al te veel aandeelhoudersinvloed,
zodat zij voldoende ruimte hebben om beslissingen te nemen die de welvaart van alle bij de
vennootschap betrokkenen bevorderen, niet alleen aandeelhouders. In het team production
model zijn directors mediating hierarchs die als taak hebben om alle belangen van bij de
vennootschap betrokkenen in acht te nemen en te wegen, en hiermee het belang van de
vennootschap te dienen. Zie Blair & Stout (1999), p. 288-291. Dit lijkt mijns inziens in
sommige opzichten op ons Nederlandse model.

107. Zie o.a. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1190 e.v., Bebchuk (2002), p. 1022. Ook
Bainbridge acht dit geen goed argument. Hij is ervan overtuigd dat de board zich uitsluitend
moet richten op aandeelhouders. Dit is één van de weinige punten waarover hij het met
Bebchuk en de andere voorstanders van passiviteit het eens is. Zie o.a. Bainbridge (1993) en
Bainbridge (2006c).

108. Zie o.a. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1190 e.v., Bebchuk (2002), p. 1022 en Romano
(1992), p. 133-143.

109. Zie Bebchuk (2002), p. 1022 en Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1190 e.v.
110. Bebchuk (2002), p. 1022 en Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1161.
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moet stakeholders geen bescherming bieden bovenop de bescherming die zij
via contracten kunnen afdwingen.111 Dit is in lijn met de algemene opvatting
dat de vennootschapsleiding zich primair moet richten op het aandeelhouders-
belang. Een derde reden waarom de bescherming van stakeholders geen
rechtvaardiging is voor beschermingsmaatregelen, is dat het nog maar de vraag
is of de board deze bevoegdheid daadwerkelijk voor deze bescherming zal
gebruiken. Met andere woorden, boards zijn voor stakeholders geen goede
agents. Zoals hiervoor beschreven, betwijfelen de voorstanders van de passivi-
teitsregel of boards voor aandeelhouders goede agents zijn. Er is geen reden om
aan te nemen dat zij dat voor stakeholders wel zouden zijn. Net als bij
aandeelhouders divergeren de belangen van de board met die van de stakehol-
ders. Sterker nog, mede door bepaalde beloningsvormen, zoals opties en
aandelen, is het waarschijnlijker dat de belangen van directors en aandeel-
houders gelijk lopen dan die van directors en stakeholders.112 Gezien deze
divergentie van belangen is het niet te verwachten dat boards uit zichzelf de
belangen van stakeholders op een juiste manier zullen beschermen.113 Ten
vierde is het niet te controleren of de board de aan haar gegeven bevoegdheden
ook daadwerkelijk gebruikt om de belangen van stakeholders te beschermen.
Rechters zullen dit niet kunnen en willen beoordelen. Er wordt in dit verband
vaak betoogd dat het aan de vennootschapsleiding voorschrijven alle belangen
in acht te nemen in essentie inhoudsloos is. Iemand die verantwoording
verschuldigd is aan twee conflicterende belangen is aan geen van beide
verantwoording verschuldigd. Hiermee kan de vennootschapsleiding altijd al
haar handelingen rechtvaardigen door te stellen dat het in het belang is van
een bepaalde groep.114 Rechters zijn dankzij de business judgment rule al

111. Bescherming van stakeholders moet volgens Bebchuk via contracten of via non-legal
sanctions. Zie Bebchuk (2002), p. 1022.

112. Bebchuk (2002), p. 1023.
113. Blair en Stout zijn voorstanders van een rol van de board, juist om ook de belangen van

stakeholders in acht te kunnen nemen. Zij erkennen dat het geven van een rol aan de
vennootschapsleiding om de belangen van stakeholders in acht te nemen niet betekent dat de
board dit ook daadwerkelijk zal doen. Zij voeren echter drie juridische en culturele
argumenten aan die boards zouden aanzetten tot het goed gebruiken van hun bevoegdheden.
Ten eerste stellen zij dat directors een belang hebben bij het goed uitvoeren van hun taak, als
zij plezier hebben in hun taak en hun banen willen behouden. Ten tweede stellen zij dat het
vennootschapsrecht directors aanmoedigt om de belangen van aandeelhouders en stakehol-
ders te dienen omdat het wettelijk systeem hun mogelijkheden om hun eigen belangen na te
streven zeer beperkt. Ten derde halen Blair en Stout de in het bedrijfsleven levende culturele
normen van eerlijkheid en vertrouwen aan. Deze normen zorgen ervoor dat directors het
goede zullen willen doen. Zij worden bovendien versterkt door de reputatieschade die kan
optreden als zij hier niet aan voldoen en het feit dat in principe vertrouwenwekkende
individuen voor boards worden geselecteerd. Zie Blair & Stout (1999), p. 315-316. Bebchuk
verwerpt deze argumenten. Zie Bebchuk (2002), p. 1024.

114. Zie Hart (1993), p. 303, Bebchuk (2002), p. 1022, Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1190 e.v.
Zie ook Maatman (2004), p. 118-119 en Rickford (2002), p. 329.
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terughoudend bij de toetsing aan het smallere aandeelhoudersbelang. Als de
board meer belangen in acht zou mogen nemen zou de toetsing nog terug-
houdender worden.115 Kortom, de bescherming van de belangen van stakehol-
ders rechtvaardigt volgens de voorstanders van de passiviteitsregel geen actieve
rol van de vennootschapsleiding in vijandige overnamesituaties.116 Zelfs al
zouden er meer belangen moeten worden beschermd, dan nog moet dat niet via
de vennootschapsleiding worden gewaarborgd.117 De discussie over een rol
voor de board gaat volgens hen niet over een keuze tussen aandeelhouders en
stakeholders, het gaat om de keuze tussen aandeelhouders en de vennoot-
schapsleiding.118 Voorstanders van de passiviteitsregel kiezen daarbij voor
aandeelhouders.

Een aantal rechters van het Delaware Chancery Court, Allen, Jacobs en Strine
stellen dat dit argument van groot belang is voor het debat over wat de rol van de
vennootschapsleiding in vijandige overnamesituaties moet zijn. Zij zien het
antwoord op de vraag of de board bij vijandige overnames een rol moet krijgen
niet als een keuze tussen aandeelhouders en de vennootschapsleiding, zoals de
voorstanders van de passiviteitsregel, maar als een afweging tussen de belangen
van aandeelhouders en stakeholders.119 Hiermee wordt het een veel bredere
discussie. Het debat gaat tussen een beperkte, aandeelhoudersgerichte opvatting
over de vennootschap en een brede (‘inclusive’) opvatting over de vennootschap.
Bij deze laatste opvatting spelen meer belangen dan alleen de belangen van
aandeelhouders. Als die opvatting wordt gehuldigd, moet de vennootschapslei-
ding in vijandige overnamesituaties een actieve rol kunnen spelen.120

Wanneer we naar het Nederlandse systeem kijken moet worden geconcludeerd dat
duidelijk wordt gekozen voor een brede opvatting van de vennootschap.121 De
leiding van een Nederlandse vennootschap moet zich laten leiden door het belang
van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Algemeen wordt
aanvaard dat het hier gaat om meer belangen dan alleen de belangen van aandeel-
houders. Dit uitgangspunt van belangenpluralisme geldt ook in vijandige over-
namesituaties. Dit is door de Hoge Raad nog eens expliciet bevestigd in zijn ABN

115. Bebchuk (2002), p. 1022. Ik betwijfel dat het aandeelhoudersbelang dit belang wel zo smal
en goed te definiëren is. Ook het aandeelhoudersbelang is een diffuus begrip. Zie Van
Ginneken (2007b), p. 328-329. Zie o.a. ook Anabtawi (2006) en hierna § 10.3.3.

116. Zie Bebchuk (2002), p. 1026.
117. Zie Bebchuk (2002), p. 1025.
118. Zie Bebchuk (2002), p. 1027.
119. Allen, Jacobs & Strine (2002a), p. 1071-1072.
120. Allen, Jacobs & Strine (2002a), p. 1071-1072. Zie ook Allen & Strine (2005), die spreken

over de Finance View en de Institutionalist View.
121. Timmerman acht dit een beginsel van ons vennootschapsrecht, zie Timmerman (2009a),

p. 6-8. Zie hierover ook § 8.2.3 en § 10.3.3.
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AMRO beschikking.122 Bij de passiviteitsregel wordt de uitkomst van een over-
name volledig in handen gelegd van aandeelhouders. De vennootschapsleiding
heeft dan geen mogelijkheden om de verschillende belangen te behartigen. Op dat
moment spelendus alleendebelangenvan aandeelhouders, dezegevendedoorslag.
De passiviteitsregel gaat er kennelijk vanuit dat bij een overnamebod de (lange
termijn) belangen van stakeholders, zoals van werknemers, geen rol meer mogen
spelen (zeker geen doorslaggevende).123 De grotere gerichtheid op aandeelhouders
die de passiviteitsregel met zich brengt kan ook buiten vijandige overnamesituaties
doorwerken. Een overname loopt via de markt, via de beurskoers. Beslissingen die
op korte termijn ten koste gaan van de koers, maken de vennootschap kwetsbaar
voor een vijandige overname. De vennootschapsleiding zou hierdoor geneigd
kunnen zijn zichmeer op de (korte termijn) belangen van aandeelhouders te richten
dan op de continuïteit van de onderneming en het, met inachtneming van de
verschillende belangen, creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn (zie
devolgendeparagraaf).Kortom,depassiviteitsregel,dievoortvloeit uit het geloof in
een efficiëntemarket for corporate control, en belangenpluralisme zijn in essentie
met elkaar in strijd.124 Dit is niet verbazingwekkend. De gedachte achter de
market for corporate control als disciplineringsmechanisme is een product van
een economische benadering van het recht. Het gaat daarbij zoals gezien vooral
om het reduceren van de agency costs, die optreden als gevolg van de scheiding
tussen de vennootschapsleiding, die als agents optreden voor de aandeelhouders,
de principals. In het Nederlandse denken is de vennootschap minder gemakkelijk
in te delen.125 Als in de VS, met hun sterkere gerichtheid op aandeelhouders, de
passiviteitsregel wordt afgewezen, dan past deze regel al helemaal niet in
Nederlandse verhoudingen. De concrete vraag is dan uiteraard wel in hoeverre
de belangen van stakeholders in het concrete geval beschermingsmaatregelen
rechtvaardigen. Hierop ga ik in het volgende Hoofdstuk in.

122. Zie HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434 m.nt. Maeijer, JOR 2007/178, m.nt. Nieuwe Weme, rov
(HR ABN AMRO). 4.5 en 4.6. Zie ook Van Ginneken (2007b), p. 438.

123. Coffee stelt dat een en ander echter ook ex ante moet worden bekeken, voordat er een
concrete overnamedreiging is. Een overname kan de belangen van werknemers en andere
belanghebbenden bedreigen. Enige vorm van bescherming is vereist om werknemers aan te
trekken, te behouden en te motiveren. Vanuit dit perspectief is het beter om aan de board de
bevoegdheid te geven ook andere belangen in acht te nemen, met inachtneming van een
bepaalde redelijkheid. Dit kan dan achteraf door rechters worden getoetst. Zie Coffee
(1986), p. 85-86.

124. Zie Van Ginneken (2006a), p. 533. Zie ook Timmerman (2005), p. 4-5. In het VK wordt
sinds de inwerkingtreding van de Companies Act (2006) de passiviteitsregel uit de Takeover
Code gecombineerd met een mogelijkheid voor de board om ook andere belangen dan de
belangen van aandeelhouders in acht te nemen, het zogenoemde enlightened shareholder
value. Deze wettelijke bepaling biedt veel ruimte en is moeilijk af te dwingen. Dit gegeven
wil mijns inziens in ieder geval niet zonder meer zeggen dat de passiviteitsregel en een
stakeholder model niet met elkaar op gespannen voet staan.

125. Zie ook Timmerman (2005), p. 4-5, Van Ginneken (2006a), p. 533.
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9.3.6 Bescherming tegen teveel nadruk op de korte termijn (short-termism)

Het volgende argument ligt enigszins in het verlengde van de argumentatie uit de
vorige paragraaf. De passiviteitsregel dwingt de vennootschapsleiding niet alleen
zich te richten op het aandeelhoudersbelang, deze zal uiteindelijk leiden tot een
gerichtheid op het (aandeelhouders)belang op de korte termijn. De voortdurende
dreiging van een vijandige overname dwingt de vennootschapsleiding om zich
te richten op de korte termijn. Men zal geneigd zijn zich te laten leiden door de
beurskoers, en zich steeds richten op het volgende kwartaal. Tegenvallende
kwartaalcijfers kunnen al leiden tot een flinke koersdaling. Hierdoor zal men
minder geneigd zijn beslissingen te nemen die pas op de lange termijn effect
sorteren. Bijvoorbeeld investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Dit kan ten
koste gaan van het lange termijn beleid, hetgeen niet wenselijk is.126 De tegen-
standers van een actieve vennootschapsleiding betogen dat de markt ook dit
oplost. Als de markt de lange termijn planning goed vindt, zal de koers hoger zijn,
hetgeen beschermt tegen overnames.127 De markt dwingt dus tot het maken van
een goede lange termijn planning en straft kortetermijndenken juist af. De board
behoeft helemaal geen ruimte om de druk van het kortetermijndenken te weer-
staan. Zij betwijfelen verder of een actieve rol in vijandige overnamesituaties de
board daadwerkelijk helpt om zich beter te kunnen richten op de lange termijn.128

Volgens Bebchuk kan dit in theorie inderdaad het geval zijn, het blijkt echter niet
uit het beschikbare empirisch bewijs.129 Bovendien herinnert hij eraan dat ook al
heeft het ex ante voordelen om de vennootschapsleiding een actieve rol te geven,
er ook kosten aan zijn verbonden (in de vorm van hogere agency costs). Hij
betoogt dat de voorstanders van een rol van de vennootschapsleiding op geen
enkele wijze kunnen aantonen dat de voordelen opwegen tegen deze nadelen.130

126. Zie o.a. Lipton (1979), p. 115-116 en Lipton & Rosenblum (1991), 205-214. Zie ook
Chemmanur & Tian (2010), die concluderen dat ondernemingen met meer beschermings-
constructies innovatiever zijn, hetgeen resulteert in een hogere lange termijn waarde (long-
term value creation hypothese). Hun bevindingen ondersteunen deze long-term value
creation hypothese en spreken de implicaties tegen van de hypothese dat beschermings-
constructies ten koste gaat van het disciplineren van management en dus ook ten koste van
innovatie (de management entrenchment hypothese). Zie ook Kacperczyk (2009), die kort
gezegd stelt dat beschermingsconstructies en anti-overnamewetgeving, de mogelijkheid
bieden naar de lange termijn te kijken, leiden tot meer aandacht voor stakeholders maar ook
tot hogere langetermijn shareholders value. Sommige auteurs hebben zelfs betoogd dat het
korte termijn denken als resultaat van overnames een van de redenen was waarom de
economische ontwikkeling in de VS in de jaren ‘80 achterbleef bij die van Duitsland en
Japan. Zie Lipton & Rosenblum (1991), p. 218-222.

127. Zie Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1184. Zie evenwel Boot (2009), p. 27-29.
128. Volgens Bebchuk is de vraag of het board veto model gunstig is vanwege de ex ante effecten

op de motieven voor managers en hun gedrag. Zie Bebchuk (2002), p. 1011-1013.
129. Zie Bebchuk (2002), p. 1012.
130. Zie Bebchuk (2002), p. 1012-1013. Deze onderzoeken lijken op gespannen voet te staan met de

hiervoor genoemde onderzoeken van o.a. Chemmanur & Tian (2010) en Kacperczyk (2009).
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Naar mijn mening kan de passiviteitsregel inderdaad het gevolg hebben dat de
vennootschapsleiding geneigd is zich, al dan niet bewust, te richten op het
kortetermijn aandeelhoudersbelang. Dat behoeft niet per definitie het geval te
zijn. De sterkere managementteams zullen deze druk kunnen weerstaan. Dit zijn
echter niet de groepen waarop de voorstanders van de passiviteitsregel zich
richten. De passiviteitsregel richt zich vooral op zwakke bestuurders. Het zijn
deze ondernemingen die volgens de theorie zullen worden overgenomen, niet
de sterk geleide ondernemingen. In de praktijk is de druk van de markt ook
zonder de passiviteitsregel hoog en is het de kunst om deze druk te balanceren
met het belang om een goede lange termijn strategie te formuleren en uit te
voeren. Met de invoering van de passiviteitsregel wordt de druk om naar de
korte termijn te kijken verhoogd. Ik betwijfel of dit nodig is. De opvatting van
de voorstanders van de passiviteitsregel leunt bovendien ook erg sterk op de
ECMH. Zoals hiervoor gezien, werkt de markt niet altijd efficiënt en kan
het zijn dat de beurskoers de werkelijke waarde, al dan niet tijdelijk, niet
helemaal reflecteert. Het is mogelijk dat de markt de lange termijn strategie van
een onderneming niet of niet meteen op de juiste waarde schat. De argumenten
van Bebchuk overtuigen evenmin. Hij stelt dat er geen bewijs is dat de
voordelen van een actieve rol van de vennootschapsleiding groter zijn dan de
nadelen van hogere agency costs. Dat klopt misschien, maar studies die het
tegenovergestelde beweren zijn mij evenmin bekend. Hij haalt een studie aan
die bewijst dat beschermingsmaatregelen een lagere beurswaarde opleveren en
ook geen voordelen voor stakeholders opleveren.131 Er zijn echter ook studies
die het tegendeel beweren.132 Mijns inziens moet voorzichtig met dergelijke
studies worden omgegaan. Zij zijn moeilijk te doorgronden en leveren geen
eenduidig beeld op. Het is mijns inziens dus niet te bewijzen, maar naar mijn
overtuiging herbergt de passiviteitsregel in ieder geval in theorie het gevaar in
zich dat de vennootschapsleiding zich nog meer door de beurskoers laat leiden,
en zich meer gaat richten op de korte termijn. Dat lijkt me niet wenselijk. Het
doel van een vennootschap is het creëren van lange termijn aandeelhouders-
waarde. Dat valt mijns inziens uiteindelijk samen met een stakeholdersbenade-
ring, waarbij het op lange termijn ook voor aandeelhouders goed is als met
overige belangen rekening wordt gehouden.133 De vennootschapsleiding moet
de ruimte krijgen om een lange termijn strategie te formuleren en uit te voeren.
Een passiviteitsregel verdraagt zich daar uiteindelijk niet mee.

131. Hij stelt dat het aanwezige bewijs erop wijst dat een board veto model een overall negatief
effect heeft. Bovendien ging de invoering van anti-overnamewetgeving in bepaalde staten
gepaard met een significante daling in de beurskoers van de in die staten gevestigde
beursvennootschappen. Zie Bebchuk (2002), p. 1012-1013.

132. Zie o.a. Daines & Klausner (2001), Chemmanur & Tian (2010), Straska & Waller (2010),
Kacperczyk (2009) en Cremers, Nair & Peyer (2007).

133. Zie hierover Boot (2009), p. 24-27. Zie hierna Hoofdstuk 10.
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9.3.7 Het gevaar van een vlucht naar unregulable defenses

Een opvallend argument voor een actieve rol van de vennootschapsleiding (en
dus tegen de passiviteitsregel) komt van Arlen en Talley.134 Zij gaan in op het
debat tussen voor- en tegenstanders van de passiviteitsregel en concluderen dat
het voor een belangrijk deel draait om de vraag of aandeelhouders even goed als
de vennootschapsleiding in staat zijn om in de context van vijandige over-
namebiedingen de goede beslissingen te nemen.135 Arlen en Talley betwisten
dat de uitkomst van het debat hiervan zou moeten afhangen. Zij betogen dat
zelfs als aandeelhouders net zo goed tot goede beslissingen kunnen komen, de
passiviteitsregel niet de goede norm is.136 De passiviteitsregel brengt voor
aandeelhouders nadelen met zich die groter zijn dan de voordelen. Kort gezegd
betogen zij dat als de bevoegdheid van de board in vijandige overnamesituaties
te veel wordt ingeperkt, er een reëel gevaar bestaat dat er een verschuiving
plaatsvindt naar andere soorten beschermingsmaatregelen, waar aandeelhouders
helemaal geen invloed of zicht op hebben. Het gaat hierbij om maatregelen die
kunnen worden genomen nog voordat er sprake is van een vijandig bod. De
vennootschapsleiding heeft vele mogelijkheden om in gewone transacties
(buiten een vijandige overnamesituatie) bepaalde elementen in te bouwen die
een beschermend effect hebben. Hierbij wordt gedacht aan change of control
clausules in bepaalde overeenkomsten of bepaalde voorwaarden in obligatie-
leningen.137 Deze clausules bepalen doorgaans dat de overeenkomst bij een
overname wordt beëindigd, of dat er een bepaalde boete moet worden be-
taald.138 Dit soort clausules, die een legitiem doel hebben, kunnen niet effectief
worden gereguleerd. Bovendien is het niet wenselijk of mogelijk om deze
maatregelen aan aandeelhoudersgoedkeuring te onderwerpen.139 Indien de
vennootschapsleiding wordt geconfronteerd met het feit dat zij in het zicht
van een vijandig bod passief moet blijven, dan zal zij zich van dit soort
maatregelen gaan bedienen. Arlen en Talley concluderen dat een dergelijke
verschuiving per saldo nog slechter zou zijn voor aandeelhouders dan het onder
omstandigheden toestaan van het gebruik van beschermingsmaatregelen wan-
neer een vijandig bod zich voordoet.140

134. Zie Arlen & Talley (2003).
135. Zie Arlen & Talley (2003), p. 588-593.
136. Zie Arlen & Talley (2003), p. 581.
137. Zie Arlen & Talley (2003), p. 614-628. Het kunnen overigens ook maatregelen zijn

waarvoor (ooit) aandeelhoudersgoedkeuring is verkregen, zoals blanck check preferred
stock bepalingen in het charter. Zie Arlen & Talley (2003), p. 608-612.

138. Zie Arlen & Talley (2003), p. 615 en 617-623.
139. Zie Arlen & Talley (2003), p. 599-602.
140. Zie Arlen & Talley (2003), p. 583 en 585.
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Dit argument tegen de passiviteitsregel is in het Europese debat over de Richtlijn
ook naar voren gebracht. Naar mijn mening is de redenering overtuigend en volgt
hieruit dat de passiviteitsregel geen oplossing is voor de door haar voorstanders
gesignaleerde problemen. Een van de uitgangspunten van de tegenstanders van
een actieve vennootschapsleiding is dat de vennootschapsleiding haar eigen
belangen voorop zal stellen, ten koste van aandeelhouders. Het uitgangspunt is
dat de vennootschapsleiding, om oneigenlijke redenen, niet wil worden over-
genomen. Dat is een van de voornaamste argumenten voor de passiviteitsregel.141

Als men zich hierover zorgen maakt, dan biedt de passiviteitsregel hiervoor geen
oplossing. Er is immers geen enkele reden om aan te nemen dat deze houding bij
de invoering van een passiviteitsregel zou veranderen. Hiermee is dit niet zozeer
een argument voor een actieve vennootschapsleiding, maar meer tegen het nut en
de noodzaak van de passiviteitsregel. Dit kan in de afweging tussen de voor- en
nadelen van een actieve vennootschapsleiding worden meegenomen.

9.3.8 Effectieve beloningsstructuren kunnen de nadelen van een actieve
rol wegnemen

Een opvallend argument ziet op de beloning van de vennootschapsleiding. Dit
argument houdt in dat een actieve rol van de vennootschapsleiding geen probleem
is, omdat de negatieve gevolgen daarvan door de juiste beloningsstructuur kunnen
worden geneutraliseerd. Met andere woorden, een effectief beloningsbeleid kan
het agency probleem in vijandige overnames wegnemen. De meeste argumenten
tegen een rol van de vennootschapsleiding en voor passiviteit gaan uit van de
potentiële divergentie van de belangen van management en aandeelhouders en de
agency costs die hieruit voortvloeien. Dit problemen zou kunnen worden
gemitigeerd door de belangen van de vennootschapsleiding en aandeelhouders
op één lijn te brengen. Dit kan onder meer door middel van hierop gerichte
beloningssystemen, zoals aandelen- en optieplannen. Er wordt zelfs betoogd dat
dit soort beloningssystemen er in de VS in de praktijk al voor zorgen dat er een
gezonde overnamemarkt is, ondanks de grote bestuursautonomie en de mogelijk-
heid om beschermingsmaatregelen te nemen.142 Volgens sommige commenta-
toren neutraliseren deze beloningsstructuren in de praktijk zelfs de schadelijke

141. Zie voor een analyse hiervan Arlen & Talley (2003), p. 628-632.
142. Kahan & Rock (2002), p. 845. Kraakman is het op veel punten met Kahan en Rock eens,

bijvoorbeeld met de stelling dat door de opkomst van de beloning in opties boards eerder
geneigd zijn om het verzet tegen overnames te staken. Zie Kraakman (2002), p. 934.
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gevolgen van de bestuursvriendelijke overnamejurisprudentie in Delaware.143

Door de opkomst van de beloning in opties en aandelen zijn boards eerder
geneigd het verzet tegen overnames te staken; zij geven hun vennootschap als het
ware gemakkelijker op.144

Mijns inziens is het mogelijk neutraliserend effect van beloningsstructuren geen
goed argument om de vennootschapsleiding een actieve rol te geven in vijandige
overnamesituaties. Het is volgens mij niet doenlijk en ook niet wenselijk om
bestuurdersbeloning zo in te kleden dat de agency problemen in vijandige
overname situaties worden gemitigeerd. Het is moeilijk beloningsstructuren te
verzinnen ter oplossing van het ex post probleem, het tegenstrijdig belang gevaar
nadat een bod is uitgebracht.145 Maar ook vanuit ex ante perspectief, de
disciplinerende werking van de overnamemarkt, kan niet worden gezegd dat
beloningsstructuren de negatieve effecten van een te machtige zichzelf bescher-
mende vennootschapsleiding kunnen oplossen.146 Beloningsstructuren die er ex

143. Kahan en Rock stellen dat doordat dit soort adaptive devices ontstaan, men zich geen zorgen
hoeft te maken over de huidige stand van zaken. Zij stellen zelfs dat de rechters in Delaware
het bij het rechte eind hebben met het door hen gecreëerde overnamerecht, een bilateraal
besluitvormingsmodel waarbij beslissingen in overnamesituaties door zowel aandeelhouders
als de board worden genomen, en stellen dat dit model, in tegenstelling tot een keuze voor
ofwel aandeelhouders ofwel directors, aandeelhouderswaarde creëert. Zie Kahan & Rock
(2002). Kraakman is het niet eens met de conclusie dat het huidige systeem, met een actieve
rol van de vennootschapsleiding, door de beloningsstructuren goed werkt. Hij stelt dat de
rechters ten onrechte consequent het oordeel van boards boven die van aandeelhouders
hebben gesteld (en zich dus niet aan het bilateraal besluitvormingsmodel hebben gehouden).
Zie Kraakman (2002), p. 938. Dit heeft hij verder uitgewerkt met Black in Kraakman &
Black (2002). Hierin stellen zij juist dat aan de hand van een echt bilateraal besluitvor-
mingsmodel het overnamerecht kan worden hervormd.

144. Zie ook Kraakman (2002), p. 934. Bebchuk is het er niet mee eens. Hij stelt dat
beloningsstructuren de nadelen van een machtige board minder kunnen maken, maar bieden
geen basis voor het regime waarbij de board overnames kan tegenhouden. Het is dus geen
goed argument om de vennootschapsleiding een rol te geven in vijandige overnamesituaties,
aldus Bebchuk. Zie Bebchuk (2002), p. 1016.

145. Zie Bebchuk (2002), p. 1014-1015. Hierbij nog een opmerking over de wijze waarop in
de VS beslissingen ten aanzien van beloning worden behandeld. Het vaststellen van de
hoogte van de beloning behoort tot de bevoegdheid van de board. Bij de vaststelling van de
bezoldiging bestaat ook een gevaar van tegenstrijdig belang bestaat, net als bij vijandige
overnames. Het is opvallend dat er desondanks minder aandacht voor het feit dat besluiten
inzake bezoldiging door de business judgment rule worden beschermd. In dit verband is het
opmerkelijk dat voorstanders van passiviteit de oplossing van agency costs zoeken in
beloningsstructuren, waarbij het tegenstrijdig belang element ook evident aanwezig is. Ook
hier wordt waarde gehecht aan de rol van onafhankelijke outside directors. Als die een en
ander goedkeuren, krijgt de board grote discretionaire bevoegdheid. Zie ook de Disney
uitspraak van het Delaware Supreme Court. De vraag is waarom dit dan niet ook voor
overnames afdoende is.

146. Zie Bebchuk (2002), p. 1015. Dit wordt ook door Kahan en Rock onderkend. Zie Kahan &
Rock (2002), p. 887.
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ante voor zorgen dat management zich niet tegen een overname zullen verzetten,
zullen neerkomen op het geven van afvloeiingsregelingen die alle negatieve
gevolgen van een vijandige overname voor de vennootschapsleiding wegnemen.
Hiermee wordt echter de disciplinerende werking van een dreigende overname
teniet gedaan. Er is dan geen prikkel meer voor de vennootschapsleiding om te
presteren, want een overname heeft minder negatieve consequenties. Sterker nog,
men zou in de verleiding kunnen komen om op zoek te gaan naar een overname,
alleen maar om de financiële beloning te incasseren. Er is ook geen prikkel om op
zoek te gaan naar de beste transactie of de beste voorwaarden, waardoor dit ook
ten koste gaat van de voordelen van een sterke vennootschapsleiding als onder-
handelaar (zie hiervoor).

Dergelijke beloningsgedreven overnames zullen niet per definitie goed zijn
voor aandeelhouders.147 Het agency probleem tussen vennootschapsleiding en
aandeelhouders kan mijns inziens dus niet volledig door beloning worden
opgelost. Sterker nog, Bebchuk en Fried stellen dat het agency probleem juist
de oorzaak is van excessieve beloning. Zij vellen in hun bekende boek Pay
without performance een vernietigend oordeel over de beloningsstructuur in de
VS (met name aandelen- en optieplannen) en de wijze waarop de beloning tot
stand komt. Zij stellen kort gezegd dat beloning en prestatie volledig van elkaar
zijn ontkoppeld en dat de oorzaak hiervan is gelegen in de ongecontroleerde
macht van het management. De gebrekkige wijze waarop beloningen worden
vastgesteld is in hun ogen het gevolg van het agency probleem tussen aandeel-
houders en management. De huidige beloningspraktijk biedt derhalve geen
oplossing van het agency probleem, maar wordt hier zelfs door veroorzaakt.148

Dit geluid is door de financiële crisis alleen maar sterker geworden. Hierbij is
de redenering dat de beloningsstructuren ervoor hebben gezorgd dat bestuurders
zich volledig hebben gericht op kortetermijnwinst en de risico’s hebben
veronachtzaamd.

Naast het feit dat beloningsstructuren het agency probleem niet kunnen oplossen,
moet worden bedacht dat er meer relevante aspecten aan beloning zijn dan alleen
de agency costs tussen vennootschapsleiding en aandeelhouders. Een verbinding
(alignment) met de belangen van aandeelhouders is wellicht voor aandeelhouders
in theorie een vorm van een oplossing, maar niet voor andere stakeholders. In dit
verband is interessant dat in de Amerikaanse discussie Coffee heeft betoogd dat
bepaalde beloningsstructuren in vijandige overnamesituaties ook voor stakehol-
ders goed kunnen zijn. Hij ziet het beloningsinstrument niet alleen als een

147. Kraakman (2002), p. 936.
148. Zij hebben geen complete oplossing voor het probleem, maar doen wel een aantal

aanbevelingen om de prestaties van management op betere en effectievere wijze te belonen.
Deze bestaan er met name uit om aandeelhouders meer macht te geven. Zie Bebchuk &
Fried (2004) en de recensies daarvan van Stead (2005) en van Bainbridge (2005).
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oplossing voor het probleem van de divergentie tussen de belangen van de
vennootschapsleiding en aandeelhouders, maar ook als een bescherming van de
belangen van stakeholders.149 Door het toekennen van golden parachutes kijkt
de vennootschapsleiding bij een overname niet alleen naar haar eigen belang,
maar bewaakt zij ook de belangen van andere belanghebbenden (aandeelhouders
en stakeholders). Zij hebben immers niets te winnen of verliezen bij de uitkomst,
zo is de gedachte; zij zijn al voorzien. Vanuit aandeelhoudersperspectief is dit
vergelijkbaar met de hiervoor genoemde redenering over alignment van interests.
Dat dit ook vanuit stakeholdersperspectief gunstig is, is minder voor de hand
liggend. Coffee stelt dat hier ex ante naar moet worden gekeken, dus voordat er
een concrete overnamedreiging is. Het is duidelijk dat een overname werknemers
en andere belanghebbenden bedreigt. Enige vorm van bescherming is vereist om
werknemers aan te trekken, te behouden en te motiveren. Hij is er voorstander van
om de board de bevoegdheid te geven deze belangen te beschermen, met
inachtneming van een bepaalde redelijkheid.150 Omdat er minder financiële
prikkels zijn om aan zichzelf te denken, zouden bestuurders de belangen van
zowel aandeelhouders als overige stakeholders kunnen bewaken. Uiteraard
onderkent Coffee hierbij een gevaar dat te hoge vergoedingen worden betaald.
Coffee stelt slechts dat naast de negatieve prikkel, rechterlijke toetsing van
beschermingsmaatregelen, er ook positieve prikkels nodig zijn om management
het juiste te laten doen.151 Ook deze stelling, dat hogere afvloeiingsregelingen
niet alleen in het belang zijn van aandeelhouders, maar ook van stakeholders,
overtuigt mij niet. Men is op zoek naar de oplossing van het probleem dat de
vennootschapsleiding haar eigen belang zal nastreven ten koste van het belang
van aandeelhouders en, bij Coffee, van het belang van overige stakeholders. Dit
probleem zal, zowel voor aandeelhouders als voor stakeholders, alleen maar
worden opgelost als de potentiële beloning zo hoog is, dat er geen enkel gevaar
meer is dat de vennootschapsleiding puur in het eigen belang zal handelen. Nog
daargelaten dat dit volgens mij niet in het belang is van aandeelhouders, lijkt dit
mij, zeker in Nederlands verhoudingen, niet de goede weg. Dergelijke hoge
vergoedingen zorgen weer voor hele andere problemen zoals de hoogte, de wijze
van vaststelling en zullen op grote maatschappelijke weerstand stuiten. Boven-
dien geloof ik niet dat beloningen de problemen daadwerkelijk volledig kunnen
oplossen. Financiële beloning is een belangrijk onderdeel van ons kapitalistisch
systeem, maar is niet de enige prikkel voor bestuurders om het goede te doen.152

Ten slotte gaat dit argument voorbij aan de rol van onafhankelijke outside
directors en commissarissen. In het Nederlandse systeem worden commissarissen

149. Zie Coffee (1986).
150. Coffee (1986), p. 85-86.
151. Dit alleen al omdat rechterlijke toetsing achteraf niet perfect is. Zie Coffee (1986), p. 106.
152. Zie ook Stout (2003c).
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niet met opties en aandelen beloond.153 Als er dus een agency probleem is, kan
het niet door beloning worden opgelost. Daarbij zie ik in de rol van commissa-
rissen eerder een deel van de oplossing dan van het probleem.154 Kortom, als
beloning de gesignaleerde problemen al oplost, zullen de nadelen mijns inziens
groter zijn dan de voordelen. In ieder geval zie ik in het hanteren van bepaalde
beloningsstructuren, die mogelijke nadelen van een actieve vennootschapsleiding
kunnen wegnemen, geen argument om een dergelijke rol te bepleiten.

9.3.9 De voordelen van rechterlijke toetsing

Een voordeel van de passiviteitsregel is dat het duidelijkheid biedt. Het is een
eenduidige regel waarover weinig misverstand kan bestaan en dus gemakkelijk
kan worden gehandhaafd. Een bijkomend voordeel is dat dus geen (grote) rol is
weggelegd is voor de rechter.155 Dit heeft volgens de voorstanders van de
passiviteitsregel twee positieve kanten. Ten eerste is er geen gevaar dat rechters
op de stoel van de ondernemer gaan zitten en met wijsheid achteraf bepaalde
(ondernemers)besluiten gaan beoordelen. Een tweede positief punt is dat
rechters ook niet op de stoel van de aandeelhouder gaan zitten. Bij een toetsing
van het handelen van de vennootschapsleiding zullen rechters worden ge-
dwongen zich een oordeel te vormen over het voorliggende overnamebod (of
biedingen). Bij de passiviteitsregel behoeven zij dit niet te doen. De gedachte
achter de passiviteitsregel is immers dat aandeelhouders beslissen over de
uitkomst van een overnamebod. De vennootschapsleiding gaat hier niet over,
maar rechters ook niet, aldus de voorstanders van de passiviteitsregel. De
enigen met zowel de juiste informatie als de juiste motieven om de beste
beslissing te nemen zijn de aandeelhouders. Er is geen enkele reden om deze
beslissing de facto bij rechters neer te leggen.156

Deze argumenten overtuigen mij niet. Ten eerste zal er altijd een rol
overblijven voor de rechter (of soortgelijke instantie), ook bij passiviteit.157

Uiteindelijk zal een rechter moeten bepalen of een bepaalde gedraging van de

153. Best practice bepaling III.7.1 Code (2008).
154. Zie § 9.2.2 en § 10.4.3 onder B3.
155. Zie hierover Gilson (2001b), p. 496. Zie ook Bebchuk (2002).
156. Zie hierover uitgebreid Gilson (2001b), p. 496.
157. Zie het Takeover Panel in het VK. In de overnameregels in het VK is de passiviteitsregel

opgenomen. Het gaat om zelfregulering, handhaving van de regels geschiedt door het
Takeover Panel, dat is samengesteld uit marktdeskundigen en de geschillen beslecht. De
argumenten blijven in wezen dezelfde. Betoogd kan worden dat ook bij de AFM en de
rechterlijke macht (met name de OK) marktdeskundigen oordelen, net als in het VK. Er is in
Nederland een discussie geweest of wij ook niet een dergelijke marktmeester nodig hadden
(naast de AFM en de OK). Na een consultatieronde heeft de Minister van Financiën laten
weten hier niet voor te voelen. Zie Kamerstukken II 2008/2009, 31083, nr. 33.
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vennootschapsleiding wel of niet in strijd is met de passiviteitsregel. Hierbij
moet wel worden toegegeven dat de rol voor rechters in systemen met de
passiviteitsregel beperkter zal zijn. Ten tweede gaat deze benadering er bij
voorbaat vanuit dat de vennootschapsleiding niet het goede zal doen, maar in
haar eigen belang zal handelen. Ik vraag mij af of dit wel een juist
uitgangspunt is.158 Bestuurders kunnen en zullen in veel gevallen hun
bevoegdheden aanwenden in het belang van de vennootschap en haar
aandeelhouders. Bij een passiviteitsregel zullen ook legitieme handelingen
met positieve gevolgen niet meer mogelijk zijn.159 Bovendien wordt ook hier
weer voorbij gegaan aan het al eerder genoemde argument dat commissa-
rissen in deze ook een belangrijke rol kunnen en zullen vervullen. In het
verlengde hiervan ligt een derde argument tegen een passieve vennootschaps-
leiding, te weten dat het een one size fits all benadering is.160 Ik geloof niet
dat het verstandig is om bij voorbaat in alle omstandigheden dezelfde regel
op te leggen. Vijandige overnamesituaties zijn hectisch en ingewikkeld. Er
zullen onder hoge tijdsdruk veel beslissingen moeten worden genomen. In dit
soort situaties hangt een en ander sterk af van de specifieke omstandigheden
van het geval. Deze situaties zijn nooit gelijk. Juist in dit soort gevallen is
een belangrijke rol voor de vennootschapsleiding weggelegd om alle belan-
gen af te wegen, alle informatie te analyseren en te evalueren en uiteindelijk
te trachten het ertoe te leiden dat er een uitkomst is die op dat moment voor
die vennootschap het beste is. Dit moet van geval tot geval worden beoordeeld.
Dat gebeurt bij verplichte passiviteit niet. Dan worden alle gevallen gelijk
behandeld. Zo wordt het handelen van een bestuur van een vennootschap met
veel permanente beschermingsconstructies als certificering en stemrechtbeper-
kingen gelijk behandeld als die van een vennootschap met een open structuur.
Ook vennootschappen met een of meerdere grootaandeelhouders worden op

158. Zie over de relativering van het tegenstrijdig belang argument in § 9.2.2.
159. Zie Arlen (2006), p. 14-19. Zij haalt het voorbeeld aan van het bod van Oracle op Peoplesoft

in 2003. Het bod was laag en dreigde de zojuist aangekondigde fusie tussen Peoplesoft en
J.D. Edwards te ontregelen. Hierdoor ontstond grote onrust bij klanten, die vreesden dat de
producten van Peoplesoft niet meer zouden worden onderhouden en schrok nieuwe klanten
af. Het gaat in deze sector om langjarige onderhoudscontracten. Met een opmerkelijk plan
weerde de board van Peoplesoft het bod van Oracle af. Deze Customer Assurance Program
beloofde nieuwe klanten een riante vergoeding in geval Peoplesoft zou worden over-
genomen. Het plan werkte (de resultaten bleven goed) en uiteindelijk lukte het de board van
Peoplesoft om een substantieel hoger bod van Oracle uit te lokken.

160. Zie ook Slagter-bundel, p. 191-192: bij de toelaatbaarheid van beschermingsconstructies is
een incidenteel beleid noodzakelijk, dus niet het stellen van vaste regels. Incidenteel beleid
betekent dat beschermingsconstructies bij de conceptie worden toegelaten maar bij de
toepassing buiten werking kunnen worden gesteld. De vraag is dan nog wie daar dan over
moet oordelen. Slagter wijst een aantal voorstellen af (OK, SER) en stelt een toetsende
instantie voor met vertegenwoordigers van overheid, werkgevers, werknemers en de
financiële wereld.
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dezelfde wijze behandeld als vennootschappen met een wijdverspreid aandelen-
kapitaal.161 In wezen betekent een keuze voor passiviteit dat niet de rechter de
normen vaststelt, aan de hand waarvan van geval tot geval kan worden beslist met
inachtneming van de specifieke omstandigheden van het geval, maar dat de
wetgever bij voorbaat en per definitie voor alle vennootschappen beslist dat
beschermingsmaatregelen in principe niet zijn toegestaan. Dit lijkt mij niet
wenselijk. Een regel die voor alle vennootschappen geldt kan geen afdoende
oplossing bieden voor alle problemen die zich voor kunnen doen bij een vijandige
overname. Het vennootschapsrecht kan die oplossing niet bij voorbaat geven. Dit
uitgangspunt doet recht aan het feit dat er ook wel degelijk overnamebiedingen
kunnen zijn die schadelijk kunnen zijn voor de vennootschap en haar aandeel-
houders en overige belanghebbenden. De vennootschapsleiding moet de moge-
lijkheid krijgen om alle betrokkenen hiertegen te beschermen. Daar komt nog bij
dat een flexibele aanpak ook waardecreërend kan werken en voordelen heeft.162

Ten slotte ben ik ervan overtuigd dat de redenering van de voorstanders van
passiviteit, dat rechters de uitkomst van vijandige overnames zullen bepalen, niet
klopt. Dat ligt voor een groot deel aan de normering die door rechters wordt
gehanteerd. Hierop ga ik in het volgende hoofdstuk in.

Betoogd kan worden dat veel van de voorgaande argumenten vooral zien op de
nadelen van de strikte passiviteitsregel, waarbij beschermingsmaatregelen per
definitie ontoelaatbaar zijn. De toetsing van bestuurlijk handelen kan ook op
andere wijze. In plaats van een ex post toetsing door rechters, kan het gebruik
van beschermingsmaatregelen ook ex ante door aandeelhouders worden
getoetst. Dit gebeurt bij de passiviteitsregel uit de Richtlijn, waarbij frustre-
rende handelingen slechts zijn toegestaan na specifieke goedkeuring door de
ava. De vraag is of dit verschil voornoemde bezwaren wegneemt. Mijns inziens
is dat niet het geval. Nog daargelaten het feit dat de ava mijns inziens zelden
goedkeuring zal geven voor beschermingsmaatregelen (zelfs als deze uiteinde-
lijk in het belang van aandeelhouders zouden zijn) waardoor het verschil tussen
de strikte en gematigde variant verdwijnt, blijft bij een goedkeuringsrecht van
de ava een aantal bezwaren bestaan.

Een ex ante toetsing door aandeelhouders betekent net als bij strikte
passiviteit dat aandeelhouders ongeclausuleerd de uitkomst van een overname-
bod bepalen. Ditmaal niet door al dan niet hun aandelen aan te melden, maar
door besluitvorming in de ava. Op deze manier gaan de voordelen van een
actieve rol van de vennootschapsleiding verloren. De vennootschapsleiding is
juist het beste gepositioneerd om op basis van alle informatie snel te kunnen

161. De passiviteitsregel pakt bij dit soort vennootschappen geheel anders uit. Zie ook The
Anatomy of Corporate Law (2009), p. 256-260.

162. Zie Arlen (2006), p. 14-19. Zie ook Timmerman (2003d), waar hij de termen analoog en
digitaal vennootschapsrecht introduceert.
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reageren, desnoods op meerdere ontwikkelingen per dag. Dit zijn situaties
waar de trage en gebrekkige besluitvorming door de ava tekort zal
schieten.163 De ava functioneert als besluitvormend orgaan, mede door
praktische problemen, lang niet optimaal. Nog afgezien van problemen als
hidden ownership en empty voting en alle praktische problemen rondom
stemmen, al dan niet op afstand, al dan niet grensoverschrijdend (zie
Hoofdstuk 7), verdient het besluitvormingsproces geen schoonheidsprijs.164

Het is in algemene zin lastig om met een grote groep tot effectieve gedachte-
uitwisseling en besluitvorming te komen. Daarbovenop komen de nadelen van
aandeelhoudersabsenteïsme. In dit opzicht ben ik er eerder voorstander van dat
de uitkomst van een vijandig bod uiteindelijk wordt bepaald door aandeel-
houders door middel van het al dan niet ingaan op het bod, dan door besluit-
vorming op de ava. Aandeelhouders zullen sneller zijn geneigd goed na te
denken over het al dan niet verkopen van hun aandelen dan over het al dan niet
stemmen op hun aandelen. Niet in de laatste plaats omdat het uitoefenen van
stemrecht omslachtig en gecompliceerd kan zijn. Bovendien komen met de
gematigde passiviteitsregel ook de bezwaren die tegen passiviteit naar voren
zijn gebracht onverkort naar voren. Zo staat het vereisen van een besluit door de
ava op gespannen voet met het uitgangspunt van belangenpluralisme (aandeel-
houders behoeven bij het uitbrengen van hun stem immers in principe geen
rekening te houden met andere dan hun eigen belangen) en kan het evenzeer
kortetermijndenken in de hand werken. Ook het gevaar van unregulable
defenses zal zich hierbij voor gaan doen, mede omdat niet alle handelingen
of situaties zich voor aandeelhoudersgoedkeuring lenen. Dit systeem miskent
daarbij het eerder genoemd argument dat een systeem met een rechterlijke
toetsing ook waardecreërend kan zijn en voordelen biedt. Ten slotte moeten wij
ons realiseren dat wij in Nederland dit systeem tot op zekere hoogte al hebben.
Zo zullen op grond van art. 2:107a BW, ook in vijandige overnamesituaties,
majeure besluiten ter goedkeuring aan de ava moeten worden voorgelegd. Als
dit goedkeuringsrecht verder wordt uitgebreid, wordt de bestuursautonomie nog
meer ingeperkt, hetgeen ten koste gaat van de voordelen van een sterke centrale
vennootschapsleiding.

9.4 Conclusie

In Hoofdstuk 8 concludeerde ik dat het level playing field argument één van de
argumenten is voor de keuze om de vennootschapsleiding een actieve rol te
geven en de passiviteitsregel af te wijzen, maar dat die keuze niet uitsluitend op

163. Zie Arlen (2006), p. 3.
164. Zie over hidden ownership en empty voting Hu & Black (2006a) en Hu & Black (2006b).

Zie hierover Schouten (2008).
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dit argument zou moeten worden gebaseerd. In dit hoofdstuk is de tweede
onderzoeksvraag aan de orde gekomen, namelijk of deze keuze ook op grond
van andere argumenten gerechtvaardigd is. Ter beantwoording van deze vraag
ben ik ingegaan op de argumenten voor en tegen een actieve rol van de
vennootschapsleiding, zoals deze naar voren zijn gekomen in de uitgebreide
discussie in de VS. Deze heb ik bekeken vanuit een Nederlands perspectief
waarbij ik rekening heb gehouden met de uit Deel I en II voortvloeiende
verschillen tussen beide landen.

De argumenten tegen een actieve rol van de vennootschapsleiding leunen sterk
op de agency costs theorie, en het geloof dat de passiviteitsregel ervoor zal
zorgen dat deze kosten zo laag mogelijk blijven. Als de vennootschapsleiding
kan beschermen tegen overnames, dan doorkruist dit de werking van de market
for corporate control. Doordat geen reële overnamedreiging bestaat zullen
boards minder hun best doen (ex ante werking) of hun bevoegdheden ge-
bruiken om hun eigen positie te beschermen (ex post werking). Dit zorgt voor
hoge agency costs. De passiviteitsregel lost dus het ex post tegenstrijdig belang
probleem op en zorgt er bovendien voor dat er, ex ante, voortdurend druk op de
ketel staat doordat er een efficiënte market for corporate control bestaat.
Vijandige overnames zijn speciale situaties en vormen een veiligheidsklep op
het systeem. Juist als de vennootschapsleiding een vijandige overname niet kan
tegenhouden, kan de vennootschapsleiding buiten vijandige overnamesituaties
zo’n sterke centrale rol worden gegeven. Bovendien zijn aandeelhouders, als
residual claimants het beste gepositioneerd om over de uitkomst van een
overname te beslissen.

De argumenten voor een actieve rol van de vennootschapsleiding en tegen
de passiviteitsregel leunen juist sterk op het standpunt dat vijandige overna-
mebiedingen in feite hetzelfde zouden moeten worden behandeld als alle andere
situaties. Dit betekent dat de vennootschapsleiding dus de ruimte moet krijgen
om ook in die omstandigheden te kunnen besturen, desnoods met behulp van
beschermingsmaatregelen. De vennootschapsleiding bevindt zich in een betere
positie dan aandeelhouders om afwegingen te maken en de langetermijn
belangen van de vennootschap en bij de vennootschap betrokkenen te bewaken.
Daar past passiviteit niet bij. De leiding is juist aangesteld om besluiten te
nemen omdat wijdverspreide aandeelhouders daartoe niet in staat zijn. De
voordelen van een sterke vennootschapsleiding gelden bij uitstek bij vijandige
overnames, waarbij het gaat om complexe situaties en er op basis van veel en
tegenstrijdige informatie tussen verschillende scenario’s en alternatieven moe-
ten worden gekozen. Hierbij is goede kennis van de vennootschap en de
markten waarin zij opereert van essentieel belang. Bovendien spelen er meer
belangen dan alleen de beheersing van agency costs tussen aandeelhouders en
vennootschapsleiding. De keuze voor een actieve vennootschapsleiding is een
keuze voor een ex post beoordeling van bestuurlijk gedrag door rechters.
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Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de vennootschapsleiding het goede zal doen.
Dit kan achteraf door rechters worden gecontroleerd. Dit biedt mogelijkheden
voor een veel flexibelere en situatiespecifieke normering dan de
passiviteitsregel.

Geen van de genoemde argumenten zijn in mijn ogen op zichzelf staand
doorslaggevend. Er is bij mijn weten ook geen doorslaggevend bewijs dat het
ene model beter is dan het andere. Dergelijk bewijs is denk ik ook niet te
leveren. Het bepalen van de juiste rol van de vennootschapsleiding is dan ook
uiteindelijk een keuze. Een afweging van belangen en een weging van
argumenten, ingebed in het desbetreffende rechtssysteem en de algehele maat-
schappelijke context. Voor argumenten uit beide kampen is wat te zeggen.
Daarbij teken ik aan dat de discussie naar mijn mening, ook in de VS, vaak te
absoluut wordt voorgesteld. Het behoeft geen keuze te zijn tussen aandeel-
houders en de vennootschapsleiding. De afweging is veel genuanceerder.
Uiteindelijk komt het neer op een afweging van de voordelen van een actieve
rol van de vennootschapsleiding, de nadelen van een dergelijke rol, en de
noodzaak dat het bestuur voldoende wordt gedisciplineerd en ter verantwoor-
ding kan worden geroepen. In die afweging kom ik tot de conclusie dat een
actieve rol van de vennootschapsleiding voor ons Nederlandse systeem het
beste is en dat er goede gronden zijn om de passiviteitsregel in Nederland niet
toe te passen. De vennootschapsleiding bevindt zich in de beste positie om in
deze situaties de materie te overzien en de voorliggende keuzes te kunnen
inschatten. Het is dus nuttig dat zij een gatekeeper functie kan vervullen. Voor
legitieme doeleinden mag zij beschermingsmaatregelen nemen, bijvoorbeeld
om aandeelhouders te beschermen tegen een te laag bod of om een verbetering
van het bod te bewerkstelligen. Een dergelijke rol van de vennootschapsleiding
voorkomt een overspannen nadruk op het korte termijn (aandeelhouders)belang
en maakt het mogelijk om een lange termijn strategie te ontwikkelen en uit te
voeren. Dat is uiteindelijk in het belang van aandeelhouders en stakeholders en
dus in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Deze keuze voor een actieve rol van de vennootschapsleiding en tegen de
passiviteitsregel wil uiteraard niet zeggen dat de rol van de vennootschapslei-
ding onbegrensd is. Uit een aantal argumenten voor de passiviteitsregel vloeit
mijns inziens voort dat het uiteindelijk aandeelhouders zijn die de uitkomst van
een overnamebod moeten kunnen bepalen door te kiezen of zij al dan niet op
het bod in willen gaan. Aandeelhouders hebben in het systeem als enige
belanghebbenden stemrecht en in principe het recht hun aandelen te vervreem-
den aan wie ze willen, ook aan een vijandige bieder. Zij zijn in het systeem de
residual claimants en hebben daarmee recht op het laatste woord. Verder ben ik
ervan overtuigd dat de overnamemarkt een disciplinerende werking heeft en
inderdaad fungeert als veiligheidsklep op het systeem. De overnamemarkt kan
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deze rol alleen vervullen als het uiteindelijk aandeelhouders zijn die de uitkomst
van een overnamebod kunnen bepalen door te kiezen of zij al dan niet op het
bod in willen gaan. Ik geloof alleen niet dat hiervoor de passiviteitsregel is
vereist. Dit kan naar mijn overtuiging ook met behoud van een actieve rol van
de vennootschapsleiding, mits het bestuurlijk handelen op de juiste wijze door
rechters wordt genormeerd. Hierop ga ik in het volgende hoofdstuk in.
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Hoofdstuk 10. Enige gedachten over
(invulling van) de Nederlandse norm

10.1 Inleiding

Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat de vennootschapsleiding naar mijn
mening in Nederland in vijandige overnamesituaties een actieve rol dient
te kunnen spelen. De rol van de vennootschapsleiding is echter niet onbegrensd.
De conclusie dat de passiviteitsregel niet de juiste norm is, zegt niets over hoe
ver de vennootschapsleiding mag gaan. De vraag blijft aan welke normen de
vennootschapsleiding zich in vijandige situaties moet houden. Bij de beant-
woording van deze vraag moeten verschillende afwegingen worden gemaakt.
Rechters zullen een balans moeten vinden tussen enerzijds de dynamische
overnamemarkt, waarin geen plaats moet zijn voor de zichzelf beschermende
vennootschapsleiding, en anderzijds het legitieme gebruik van beschermings-
maatregelen. Aan een juiste normering liggen twee enigszins tegenstrijdige
uitgangspunten ten grondslag. Ten eerste het uitgangspunt dat het bestuur
bestuurt. Dit is een essentieel kenmerk van de corporate governance van een
beursvennootschap. Er is bij een wijdverspreid aandelenkapitaal behoefte aan
een sterke gecentraliseerde leiding van de vennootschap. Dit uitgangspunt geldt
mijns inziens ook in vijandige overnamesituaties. Het tweede uitgangspunt is
dat bestuurders en commissarissen een overname in principe niet onbeperkt
mogen tegenhouden; ze mogen niet onbeperkt nee zeggen tegen elk alternatief.
In principe moeten aandeelhouders uiteindelijk kunnen beslissen of zij hun
aandelen al dan niet willen aanmelden.1 De spanning tussen deze twee
uitgangspunten wordt nog eens versterkt doordat de vennootschapsleiding het
belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming moet

1. Zie één van de twee door de High Level Group geformuleerde guiding principles in de
benadering van overnames, te weten die van shareholder decision making. Zie High Level
Group of Company Law Experts (2002a), p. 20-21. Zie ook het algemene beginsel uit art. 3
sub c Richtlijn (‘het leidinggevend of het bestuursorgaan van de doelvennootschap … mag
de houders van effecten niet de mogelijkheid ontzeggen om over de merites van het bod te
beslissen.’)
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dienen, terwijl aandeelhouders in principe slechts hun eigen individuele belang
behoeven na te streven.2

Met deze uitgangspunten in het achterhoofd komt men voor de normering
van bestuurlijk handelen al snel uit op iets als de RNA-norm.3 De vennoot-
schapsleiding mag beschermen, maar met mate; de bescherming moet adequaat
en proportioneel zijn, met inachtneming van de belangen van alle betrokkenen.
Zoals in Hoofdstuk 4 geconcludeerd is deze normering op zichzelf niet zo
opzienbarend en zegt deze op zichzelf niet zo veel. Het gaat om de concrete
toepassing en invulling van de norm. Juist op dit punt is er in Nederland de
nodige onzekerheid. Er staan nog vele vragen open, die uiteindelijk door
rechters zullen moeten worden beantwoord. In dit opzicht is het interessant dat
de RNA-norm vergelijkbaar is met de Unocal-norm uit de VS, waar men met
dezelfde problemen worstelt.4 Over hoe de norm moet worden toegepast en
ingevuld is in de VS al zeer veel rechtspraak en literatuur verschenen.5 Mede
vanwege de gelijkenis met de Unocal-norm kan bij het invullen van de norm
worden gekeken naar de ervaring in de VS, uiteraard met inachtneming van de
verschillen met Nederland. Dit brengt mij bij de derde onderzoeksvraag.
Wanneer de passiviteitsregel wordt afgewezen, hoe moet dan het handelen
van de vennootschapsleiding worden genormeerd en kunnen de Amerikaanse
discussie en jurisprudentie helpen bij de toepassing en invulling van deze
normering?

De kern van mijn betoog is een pleidooi voor een consequente en brede
toepassing van de RNA-norm, zoals verwoord in § 10.2. Na een korte weergave
van dit pleidooi (§ 10.2.1) geef ik aan hoe de RNA-norm mijns inziens dient te
worden geïnterpreteerd (§ 10.2.2). In dat verband komt de vraag aan de orde of
wij in Nederland in navolging van de VS behoefte hebben aan een aparte Revlon-
en Blasius-norm. Mijn conclusie is dat dit niet het geval is (§ 10.2.3 en § 10.2.4).
In mijn interpretatie valt de RNA-norm uiteen in twee stappen, enigszins
vergelijkbaar met de Unocal-norm uit de VS. In § 10.3 ga ik in op de eerste
stap, namelijk dat er sprake moet zijn van een reële bedreiging. In § 10.4 komt de

2. Zie over het feit dat aandeelhouders in de eerste plaats hun eigen belang mogen nastreven
HR 19 februari 1960, NJ 1960, 473 (Aurora) en Punt 10 van de Preambule van de Code
(2008). Wel dienen zij zich te houden aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Zie
ook Kamerstukken II, 2008/2009, 32014, nr. 3, p. 2 en de conclusie van AG Timmerman bij
HR ASMI, ov. 3.4.12.

3. Zie 2.4.2 onder A.
4. Zie Hoofdstuk 4. Zie ook Van Ginneken (2006a).
5. Dat wil niet zeggen dat een en ander in de VS altijd zo duidelijk is. Dit blijkt wel uit de

hoeveelheid literatuur en de uiteenlopende opvattingen over de juiste interpretatie van de
jurisprudentie. In dit verband is het opmerkelijk dat er ook tussen het Delaware Chancery
Court en het Delaware Supreme Court scherpe verschillen van opvatting naar voren komen.
Dat verschijnsel kennen wij in Nederland ook. Zie Timmerman (2003a), p. 555-556.
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tweede stap aan de orde. Hierbij gaat het om de vraag wat een adequate en
proportionele reactie is. Ik bespreek eerst hoe en op welke beschermingsmaat-
regelen de RNA-norm moet worden toegepast (§ 10.4.1). Daarna ga ik in op de
wijze waarop rechters de norm moeten toetsen (§ 10.4.2). Ten slotte ga ik in op de
vraag wat een adequate en proportionele reactie is (§ 10.4.3). Na de bespreking
van een aantal relevante factoren in het algemeen ga ik op een aantal verschillende
beschermingsmaatregelen dieper in. Dit wordt mede gedaan aan de hand van
de recente jurisprudentie, waarbij ik inga op hoe in die zaken mijns inziens de
RNA-norm had kunnen worden toegepast.

10.2 Pleidooi voor een consequente en brede toepassing van
de RNA-norm

10.2.1 Een consequente en brede toepassing van de RNA-norm

Op de vraag hoe het nemen van beschermingsmaatregelen op dit moment in
Nederland door de rechter wordt getoetst is geen eenduidig antwoord te geven.
De laatste jaren zijn op dit punt verschillende en soms ook enigszins tegen-
strijdige uitspraken gedaan. De RNA-norm lijkt een logische norm, maar het is
niet zeker dat deze ook daadwerkelijk zal worden toegepast. In de Stork-, ABN
AMRO- en ASMI-uitspraken zijn allemaal verschillende normen en redene-
ringen gehanteerd.6 Het is moeilijk te voorspellen welke gedragsnormen in
vijandige overnamesituaties in acht moeten worden genomen, zowel door
aandeelhouders als vennootschapsleiding. En dat terwijl de rechtszekerheid,
ook op dit gebied, een groot goed is.7 De vragen zoals gesteld aan het eind van
Hoofdstuk 2 blijven staan. Wanneer is welke norm van toepassing? Hoe pakt
een en ander uit als er meerdere biedingen zijn? Wat als de doelvennootschap
een duidelijke voorkeur heeft voor één van de bieders en deze voorkeur met
beschermingsmaatregelen kracht bij zet, bijvoorbeeld met deal protection
measures? Is er een verschil in toetsing tussen de verschillende beschermings-
maatregelen? Pakt de norm anders uit bij de uitgifte van preferente aandelen
dan bij een crown jewel defense? Allemaal vragen waarover geen duidelijkheid
bestaat. Er zijn relatief weinig vijandige overnamesituaties, waardoor rechters
niet veel kansen krijgen een en ander in te vullen. Daarbij zijn naar mijn mening
de laatste jaren bij de zaken die voor de rechter zijn gekomen, kansen gemist
om een en ander te verduidelijken en een meer eenvormige normering aan te

6. Zie voor een uitgebreid overzicht § 2.4.
7. Zie Veasey (2001), p. 855-856, waar de toenmalige Chief Justice van het Delaware Supreme

Court onder meer stelt “stability and predictability is our goal ”. De rechtszekerheid wordt ook
door de Hoge Raad benadrukt in HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434 m.nt. Maeijer, JOR 2007/178
m.nt. Nieuwe Weme (HR ABN AMRO), rov. 4.4. Zie ook Doorman (2008a), nr. 26.

ENIGE GEDACHTEN OVER (INVULLING VAN) DE NEDERLANDSE NORM

411



leggen. Met behoud van de voordelen van flexibiliteit, moeten we mijns inziens
toe naar een zoveel mogelijk coherente benadering, waardoor de rechtszeker-
heid en voorspelbaarheid zo hoog mogelijk wordt. Het moet voor besturen en
raden van commissarissen duidelijker zijn wat wel en niet is toegestaan en wat
wel en niet van hen wordt verwacht. Deze duidelijkheid is ook voor aandeel-
houders van belang. Daarbij moet worden opgemerkt dat hoe een en ander in
concrete situaties uitpakt uiteraard, zoals zo vaak, voor een belangrijk deel
afhangt van de feiten en de omstandigheden van het geval, en niet op voorhand
te zeggen is.8 Dat is ook goed, de norm moet flexibel zijn en aan de hand van
de concrete omstandigheden van het geval door rechters kunnen worden
toegepast.9 De vraag of de vennootschapsleiding mag beschermen en hoever
zij daarin mag gaan wordt meestal uiteindelijk getoetst aan art. 2:8 BW. Deze
norm is zeer breed en biedt betrekkelijk weinig houvast.10 De redelijkheid en
billijkheid hebben ook per definitie slechts zeggingskracht in de specifieke
omstandigheden van het geval; het is niet mogelijk om op basis van de
redelijkheid en billijkheid een regel te formuleren. Het is dus ook niet mogelijk
om bij voorbaat alles in te vullen en op alle vragen een eenduidig antwoord te
geven. Dat is ook niet mijn oogmerk. Mijns inziens kan wel een eenduidige
norm worden geformuleerd die de redelijkheid en billijkheid in vijandige
overnamesituaties inkleurt, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of
in een concreet geval daadwerkelijk sprake is van strijd met art. 2:8 BW. Het is
volgens mij bovendien mogelijk meer duidelijkheid te geven in welke situaties
deze norm wordt toegepast en welke factoren bij de toepassing en de invulling
van de norm relevant zijn.

Met de uitspraak van de Hoge Raad in ASMI lijkt het belang van een
consequente normering te zijn toegenomen. De Hoge Raad stelt daarin, in
tegenstelling tot de Ondernemingskamer, dat de uitoefening van een call-optie
door een beschermingsstichting niet ten grondslag kan liggen aan de beoorde-
ling of er gegronde redenen zijn te twijfelen aan een juist beleid.11 De uitspraak
van de Hoge Raad sluit mijns inziens niet uit dat onder omstandigheden het
gedrag van een dergelijke stichting als aandeelhouder in een enquêteprocedure

8. Dit geldt zeker in overnamesituaties. Zie Allen, Jacobs & Strine (2001) en, instemmend,
Veasey (2001), p. 854. Zie ook Allen (1997), p. 899-903, waar hij vervolgens ingaat op wat
hij contextualism noemt, de techniek die hij als rechter gebruikt bij het schrijven van zijn
opinies in overnamesituaties. Zie hierover ook Timmerman (2007a), p. 94.

9. Zie Arlen (2006) (en de daar aangehaalde literatuur) voor stelling dat enige open normen en
onduidelijkheid waardetoevoegend kunnen zijn. Zie ook Timmerman (2003d).

10. Zie De Kluiver (1996a), p. 8-10.
11. Zie HR 9 juli 2010, JOR 2010/228 m.nt. Van Ginneken (HR ASMI), rov. 4.7. De HR

verwerpt het oordeel van de OK dat de stichting een beleidsbepaler is in de zin van het
enquêterecht. Zie ook Raaijmakers (2009), p. 742-743. Opvallend is dat de HR ook niet
meegaat met het betoog van A-G Timmerman (ov. 3.7.26 - 3.7.29).
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kan worden meegewogen. Ook zou de OK in dergelijke omstandigheden nog
onmiddellijke voorzieningen kunnen treffen die de stichting raken, zoals
schorsing van stemrecht, of het verbieden van de ava over bepaalde onder-
werpen te stemmen. Voor aantasting van het besluit van de stichting om de
optie uit te oefenen zal men zich echter tot de voorzieningenrechter moeten
wenden. Met deze uitspraak is de kans vergroot dat beschermingskwesties
worden verdeeld over twee rechterlijke instanties. Bovendien zou langs deze
lijnen kunnen worden betoogd dat de uitoefening van een call-optie niet onder
het enquêterecht valt, maar het uitoefenen van een put-optie wel. Dit lijkt mij in
algemene zin niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van een coherente
jurisprudentie op het gebied van beschermingsmaatregelen. Teneinde deze
coherentie enigszins te bewaken is des te meer van belang dat duidelijk is
hoe een en ander inhoudelijk moet worden getoetst, ongeacht welke rechterlijke
instantie zich hierover buigt.

Teneinde zoveel mogelijk consistentie te creëren bepleit ik dat voor de
toetsing van beschermingsmaatregelen consequent wordt gekozen voor de
RNA-norm. Deze norm zou zoveel mogelijk moeten worden toegepast. Dat
wil zeggen in zoveel mogelijk situaties en op zo veel mogelijk beschermings-
maatregelen.12 Dit houdt in dat de RNA-norm moet worden toegepast in alle
beschermingssituaties, of nu sprake is van een openbaar bod of van activisme,
en op zoveel mogelijk beschermingsmaatregelen, of het nu gaat om de uitgifte
van beschermingsprefs of om andere beschermingsmaatregelen, zoals deal
protection measures of crown jewel defenses. Daarbij maakt het in principe
niet uit welke procedure wordt gevoerd of bij welke instantie dit gebeurt. Het
kan gaan om enquêteprocedure, maar ook om een procedure bij de voorzie-
ningenrechter of een bodemprocedure, waarin op grond van art. 2:15 lid 1 sub b
jo. 8 BW de vernietiging van besluiten wordt gevorderd. Op deze wijze kan op
coherente wijze worden gewerkt aan het bereiken van het hiervoor geformu-
leerde uitgangspunt, dat er een balans moet zijn tussen enerzijds een bepaalde
rol van de vennootschapsleiding en anderzijds het voorkomen van de zichzelf
beschermende vennootschapsleiding die de nuttige werking van een dynami-
sche overnamemarkt doorkruist. Een consequente toepassing zal leiden tot een
betere en meer overzichtelijke invulling van de norm. Hierdoor neemt de
voorspelbaarheid van de rechterlijke uitspraken en de rechtszekerheid toe.
Hiervoor is wel duidelijkheid nodig wat de RNA-norm precies inhoudt en
hoe deze moet worden toegepast.

12. De Hoge Raad lijkt het toepassingsgebied van de RNA-norm ook te bedoelen voor een ruim
aantal situaties. Het ging in RNA om activisme, maar de Hoge Raad spreekt in de norm over
een ongewenste overname. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110
m.nt. Blanco Fernandez (RNA/Westfield), rov. 3.7. Zie ook De Jongh (2007), p. 42.
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10.2.2 De RNA-norm nader bekeken: twee stappen

De uitspraak van de Hoge Raad in RNA is lastig te doorgronden. Mijns inziens
bevat de uitspraak een viertal elementen dat voor de normering van bestuurlijk
handelen in vijandige overnamesituaties van belang is.13

De Hoge Raad stelt ten eerste dat een beschermingsmaatregel gerechtvaardigd
kan zijn als deze maatregel noodzakelijk is, onder meer met het oog op de
continuïteit van (het beleid van) de vennootschap en de belangen van degenen
die daarbij betrokken zijn.

Ten tweede stelt de Hoge Raad dat daarbij met name zal moeten worden
afgewogen of het bestuur van de vennootschap die doelwit is van een poging
tot overname, in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat het nemen van een
beschermingsmaatregel noodzakelijk was teneinde in afwachting van de
uitkomst van verder overleg met de partij die de zeggenschap poogt over
te nemen en met andere betrokkenen de status quo te handhaven en aldus te
voorkomen dat - zonder voldoende overleg - wijzigingen worden gebracht in
de samenstelling van het bestuur of in het tot dan toe gevoerde beleid van de
onderneming, welke wijzigingen naar het oordeel van het bestuur van de
vennootschap niet in het belang zouden zijn van de onderneming of van
degenen die bij de onderneming betrokken zijn.

Een derde element is de stelling van de Hoge Raad dat als uitgangspunt
moet worden genomen dat het gedurende onbepaalde tijd handhaven van een
beschermingsmaatregel in het algemeen niet gerechtvaardigd zal zijn.

Als vierde element stelt de Hoge Raad ten slotte dat voor het beantwoorden
van de vraag of het nemen en vooralsnog handhaven van een beschermings-
maatregel gerechtvaardigd is, als maatstaf zal moeten gelden of deze maatregel
in de gegeven omstandigheden bij een redelijke afweging van de in het geding
zijnde belangen (nog) valt binnen de marges van een adequate en proportionele
reactie op het dreigende gevaar van een ongewenste overname. De eis van een
adequate en proportionele reactie geldt niet alleen voor het instellen, maar ook
voor het (vooralsnog) handhaven van beschermingsmaatregelen.

Deze overwegingen van de Hoge Raad hebben volgens mij tot misverstanden
geleid. Zo wordt bij de uitleg van de RNA-uitspraak veel nadruk gelegd op de
tijdelijkheid van een beschermingsmaatregel. Beschermingsmaatregelen zouden
slechts mogen teneinde overleg mogelijk te maken, en zouden – mede – daarom

13. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez
(RNA/Westfield), rov. 3.7.
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maar tijdelijk zijn toegestaan.14 Deze interpretatie zorgt bij sommige bescher-
mingsmaatregelen voor moeilijkheden. Hoe moet bijvoorbeeld de verkoop van
een kroonjuweel worden getoetst als alleen een tijdelijke beschermingsmaatregel
teneinde overleg mogelijk te maken toelaatbaar is? Dit soort maatregelen is bijna
per definitie in strijd met de eis dat bescherming slechts tijdelijk mag zijn. Via
deze uitleg van RNA zouden dit soort maatregelen dus nooit zijn toegestaan, of in
ieder geval niet aan de RNA-norm kunnen worden getoetst. Dit is volgens mij
geen juiste interpretatie van de RNA-uitspraak.15 Mijns inziens dient de RNA-
norm te worden geïnterpreteerd als een tweetraps toets, enigszins verglijkbaar
met de Unocal-norm uit de VS. Er kunnen twee stappen worden onderscheiden.
Ten eerste moet sprake zijn van een reële bedreiging. In de Unocal-terminologie
wordt dit de redelijkheidstoets genoemd. In de formulering van de Hoge Raad
betekent dit dat de bescherming noodzakelijk moet zijn onder meer met het oog
op de continuïteit van (het beleid van) de vennootschap en de belangen van
degenen die daarbij betrokken zijn. De tweede stap is dat de desbetreffende
beschermingshandeling een adequate en proportionele reactie moet zijn op deze
bedreiging. Bij Unocal is dit de proportionaliteitstoets. Als bescherming dus op
grond van de eerste stap gerechtvaardigd is, moet deze vervolgens een adequate
en proportionele reactie zijn op de bedreiging die zich voordoet. Deze tweede stap
is daarmee in wezen de materiële normering van bestuurlijk handelen in vijandige
overnamesituaties. Deze twee stappen zijn in feite het eerste en het vierde van de
hiervoor genoemde elementen uit de RNA-uitspraak. Deze elementen vormen
wat mij betreft dus de kern van de RNA-norm. De overige twee elementen zijn
meer specifiek voor de zich in RNA voordoende omstandigheden (een groot-
aandeelhouder die controle wil uitoefenen, maar weigert een bod uit te brengen)
en zijn voor dat soort situaties een invulling van het eerste en het vierde element.
Het tweede element moet worden gezien als deels een invulling van de eerste stap,
de vraag of er een reële dreiging is (de dreiging van wijziging van het beleid of
van de samenstelling van het bestuur), en deels van de tweede stap, de vraag of de
reactie adequaat en proportioneel is (het doel van de bescherming is handhaving
van de status quo en het mogelijk maken van nader overleg). Het derde element
(bescherming mag in principe slechts tijdelijk zijn), is mijns inziens een invulling

14. Zie o.a. OK 17 januari 2007, JOR 2007/42 m.nt. Blanco Fernandez (Stork), rov. 3.12, de
conclusie van AG Timmerman bij HR ABN AMRO ov. 4.6, Steins Bisschop (2008), p. 19,
Assink (2007a), p. 582, G. Raaijmakers (2009a), p. 432 en 441 (die zich afvraagt wat
tijdelijkheid precies betekent) en G. Raaijmakers (2009b).

15. Zie in gelijke zin Stevens (2008), p. 225. De Hoge Raad heeft zich hierover niet
uitgesproken. Na RNA heeft de Hoge Raad ook weinig mogelijkheden gekregen om de
RNA-norm toe te passen. Tegen de Stork-uitspraak is geen cassatie ingesteld. De ABN
AMRO uitspraak van de OK is wel bij de Hoge Raad terecht gekomen, maar deze kwestie
was geheel gesteld in de sleutel van art. 2:107a BW, en niet in het licht van beschermings-
maatregelen. Zie Van Ginneken (2007b), p. 433-438. Ook in de ASMI-zaak is de Hoge Raad
hieraan niet toegekomen, zie § 10.4.3 onder B1.
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van de tweede stap, de vraag of een maatregel adequaat en proportioneel is. Deze
elementen maken in mijn ogen dus geen onmisbaar onderdeel uit van de
overkoepelende RNA-norm.

In § 10.3 en § 10.4 ga ik op deze twee stappen in. Daarbij kijk ik zeker naar de
jurisprudentie en discussie in de VS. De RNA-norm zoals door mij geformu-
leerd heeft immers een gelijkenis met de Amerikaanse Unocal-norm.16 Het gaat
ook veelal om dezelfde problematiek, en het ligt voor de hand om van de
Amerikaanse ervaringen te leren. Daarbij neem ik wel de hiervoor beschreven
relevante verschillen tussen beide rechtssystemen in acht. Mede door deze
verschillen is het ook zeker niet zo dat de RNA-norm, zoals door mij
geïnterpreteerd, in wezen op hetzelfde neerkomt als de Unocal-norm. Een
punt van aandacht hierbij is nog het feit dat men in de VS, naast de Unocal-
norm, nog twee andere normen heeft die in vijandige overnamesituaties van
belang kunnen zijn, namelijk de Revlon- en de Blasius-norm. De vraag rijst of
wij in Nederland ook behoefte hebben aan dergelijke aanvullende normen.
Mijns inziens is dat niet het geval. Ik bepleit juist de consequente toepassing
van dezelfde norm om de rechtszekerheid te verhogen. Aanvullende normen
zijn volgens mij ook helemaal niet nodig. Alvorens ik nader in ga op de twee
stappen van de RNA-norm, bespreek ik in de volgende paragrafen waarom we
mijns inziens in Nederland geen behoefte hebben aan een aparte Revlon- of
Blasius-norm.

10.2.3 Geen Revlon-norm

De Amerikaanse Revlon-norm houdt in dat in bepaalde gevallen, onder meer
wanneer de vennootschap haar zelfstandigheid opgeeft en actief op zoek gaat naar
een koper, de board zich uitsluitend moet richten op het maximaliseren van korte
termijn aandeelhouderswaarde. Op een gegeven moment veranderen de directors,
in de klassieke bewoordingen van het Delaware Supreme Court, van “..defenders
of the corporate bastion to auctioneers charged with getting the best price for
stockholders at a sale of the company.”17 Mijns inziens hebben wij in Nederland
geen behoefte aan een dergelijke norm. Ik noem hiervoor vier redenen.

A. De Revlon-norm is moeilijk te doorgronden

Een eerste reden waarom wij mijns inziens geen Revlon-norm moeten hanteren
is enigszins pragmatisch van aard. Bij de beschrijving van de situatie in de
VS in Hoofdstuk 3, is al gebleken dat de Revlon-jurisprudentie moeilijk te

16. Zie over de (invulling van de) Unocal-norm § 3.4.3 en § 3.4.3 en over de gelijkenis § 4.1.
Zie over de gelijkenis eveneens Van Ginneken (2006a), p. 528.

17. Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986), p. 182.
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doorgronden is. Het is in de praktijk lastig gebleken om te bepalen wanneer de
Revlon-norm precies van toepassing zou moeten zijn. De jurisprudentie is in mijn
ogen enigszins gekunsteld. Rechters hebben zich in allerlei bochten moeten
wringen om onder de toepassing van de strengere Revlon-norm uit te komen
zodat zij de Unocal-norm konden toepassen. Uiteindelijk is de norm mede
hierdoor steeds beperkter uitgelegd. De normering van bestuurlijk handelen in
vijandige overnamesituaties is al ingewikkeld genoeg. Wij hebben geen behoefte
aan moeilijke afbakeningsproblemen tussen verschillende normen. Dat komt de
coherentie van de rechtspraak en de rechtszekerheid niet ten goede.

B. Strijd met belangenpluralisme

Een tweede argument tegen een Revlon-norm is dat deze in strijd lijkt te zijn
met het vennootschappelijk belang en het uitgangspunt van belangenplura-
lisme. Dit komt goed naar voren in de beschikkingen van de Ondernemings-
kamer en de Hoge Raad inzake ABN AMRO. Hier is de vraag of wij in
Nederland een soort Revlon-norm kennen aan de orde gekomen. Er is veel
gesproken over de vraag of de Ondernemingskamer in haar eerste ABN
AMRO-beschikking een nieuwe norm in het vennootschapsrecht heeft willen
introduceren. De Ondernemingskamer stelt dat bestuur en rvc zich, in situaties
waarbij de vennootschap zichzelf ‘in de etalage’ zet of wordt gezet, primair
moeten richten op het belang van aandeelhouders. Eén en ander zou zijn
geïnspireerd op de Revlon-norm.18 De overwegingen van de Ondernemings-
kamer lijken inderdaad sterk op deze doctrine. De Ondernemingskamer oor-
deelt: ‘Met het zogenaamd “in de etalage zetten” althans “gezet worden” van
ABN AMRO hebben bestuur en de RvC van ABN AMRO Holding zich ertoe
verplicht de voor dat proces van verkoop, ten behoeve van de aandeelhouders,
zo gunstig mogelijke omstandigheden te creëren en tevens zich ervan te
weerhouden dat proces op enigerlei wijze te beïnvloeden, althans op zodanige
wijze dat de besluitvorming daaromtrent (…) aan de macht van aandeelhouders
wordt onttrokken.’19 Het is niet geheel duidelijk of de Ondernemingskamer hier
inderdaad een soort Revlon-norm heeft willen introduceren.20 Nog daargelaten

18. Al snel na de uitspraak is er geconstateerd dat de OK zich kennelijk door de Revlon-norm
heeft laten inspireren. Zie “Willems kiest Revlon-doctrine”, Het Financieele Dagblad 5 mei
2007. Zie ook Nieuwe Weme (2007a), nr. 7 en Bartman (2007a), p. 317-318. Zie hierover
Van Ginneken (2007a), p. 328-329 en Van Ginneken (2007b), p. 433-438.

19. Zie OK 3 mei 2007, JOR 2007/143 m.nt. Nieuwe Weme (OK ABN AMRO I), rov. 3.20.
20. Ik betwijfel dat, zie Van Ginneken (2007b), p. 438. Uiteindelijk komt het er op neer dat de OK

wat dit betreft, binnen het bestaande model, een andere mening heeft over de bevoegd-
heidsverdelingen binnen de vennootschap dan de Hoge Raad. Een vergelijkbare situatie heeft
zich ook al voorgedaan bij de HBG-zaak, waar de OK een consultatierecht voor de ava
introduceerde en de Hoge Raad vond dat de OK hierbij te ver was gegaan. Zie HR 21 februari
2003, NJ 2003, 182 m.nt. Maeijer, JOR 2003/57 m.nt. Nieuwe Weme (HBG).
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of dit inderdaad het geval is, lijken de woorden van de Ondernemingskamer wel
te wijzen in de richting van een algemene norm, waarbij het bestuur en de rvc
zich in deze situaties uitsluitend moeten richten op het belang van aandeel-
houders. Een dergelijke norm lijkt mij niet in ons systeem passen.21 Dit blijkt
ook uit de ABN AMRO-beschikking van de Hoge Raad. Het lijkt erop dat ons
hoogste rechtscollege de stakeholders-benadering zekerheidshalve nog eens
heeft willen bevestigen. De Hoge Raad benadrukt uitdrukkelijk dat ook hier in
deze situaties geldt dat het bestuur het belang van de vennootschap en de
daaraan verbonden onderneming behoort voorop te stellen en de belangen van
alle betrokkenen, waaronder die van de aandeelhouders, bij zijn besluitvorming in
aanmerking behoort te nemen.22 De Hoge Raad stelt verder dat de implementatie
van de Richtlijn bevestigt dat de omstandigheid dat op de aandelen van een
(beurs)vennootschap een openbaar bod is gedaan of is te verwachten, niet zonder
meer meebrengt dat het bestuur en de rvc alleen het belang van de aandeelhouders
moeten bewaken en laten prevaleren of zich dienen te onthouden van besluiten die
van invloed kunnen zijn op het al dan niet aanvaarden van dit bod door
aandeelhouders.23 Het lijkt me dat de Hoge Raad hiermee de overwegingen
van de Ondernemingskamer heeft verworpen.24

C. Verschil in bescherming aandeelhouders in tweede fase

Een volgend argument waarom het in Nederland niet nodig is om een aparte
Revlon-norm te hanteren vloeit voort uit de ratio achter de Amerikaanse
Revlon-norm. Dit heeft te maken met de wijze waarop aandeelhouders worden
beschermd in de tweede fase. Zoals in Hoofdstuk 6 besproken, bestaan in de VS
veel ruimere mogelijkheden om minderheidsaandeelhouders uit te stoten,
bijvoorbeeld door een cash-out merger. Dit betekent dat als sprake is van een
change of control, waarbij iemand 50% van de aandelen krijgt, deze con-
trolerend aandeelhouder in principe tot uitstoting over kan gaan. De redenering
in de VS is dat in dergelijke change of control situaties de oorspronkelijke
aandeelhouders moeten worden beschermd. Zij worden geconfronteerd met een
nieuwe controlerende aandeelhouder die in principe zijn zin kan doordrijven. Er
ontstaat een fundamenteel andere situatie en hiervoor moeten aandeelhouders
worden gecompenseerd. Na een change of control zullen aandeelhouders geen

21. Zie Van Ginneken (2007a), p. 328. Zie ook de conclusie van AG Timmerman, ov. 3.2 e.v. en
4.6, en Nieuwe Weme (2007a), nr. 7-8.

22. HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434 m.nt. Maeijer, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme (HR ABN
AMRO), rov. 4.5.

23. HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434 m.nt. Maeijer, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme (HR ABN
AMRO), rov. 4.6.

24. Enigszins terzijde merk ik op dat als de ABN AMRO casus zich in de VS had afgespeeld,
het nog maar de vraag is of de Revlon-norm van toepassing zou zijn. Zie Van Ginneken
(2007a), p. 329.
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control premium meer kunnen krijgen. De Revlon-verplichtingen, om een zo
hoog mogelijke prijs te krijgen, moet dat opvangen. De mogelijkheden van een
controlerende aandeelhouder om de overblijvende minderheid uit te stoten zijn
in Nederland minder groot zijn dan in de VS (zie § 6.4). Bovendien worden
aandeelhouders ook beter beschermd door de verplicht bod regeling, die in de
VS niet bestaat (zie § 6.4). Er bestaat dus ook minder behoefte aan deze extra
bescherming van aandeelhouders. In lijn hiermee zou kunnen worden betoogd
dat ook minder behoefte is aan Revlon-verplichtingen.

D. Revlon-situaties toetsen op grond van de RNA-norm

De vierde en laatste reden waarom ik geen voorstander ben van het hanteren
van een Revlon-norm is dat we een dergelijke norm niet nodig hebben. De
toetsing van bestuurlijk handelen kan in Revlon-achtige situaties mijns inziens
gewoon met behulp van de RNA-norm.25 Ook in deze situaties moet mijns
inziens worden gekeken of de handelingen van de vennootschapsleiding een
adequate en proportionele reactie vormen op een reële bedreiging. Wanneer de
vennootschapsleiding een biedingsproces in gang zet om de vennootschap te
verkopen, of een transactie aangaat waarbij sprake is van een change of control
of opsplitsing van de vennootschap, dan zal dit gegeven mee kunnen spelen in
de beoordeling van de geoorloofdheid van de beschermingsmaatregel aan de
hand van de RNA-norm (zie hierna § 10.4.3), maar deze situaties nopen mijns
inziens niet tot een andere norm.

10.2.4 Geen Blasius-norm

Een volgende vraag is of in Nederland behoefte bestaat aan een norm die
vergelijkbaar is met de Blasius-norm. Zoals uiteengezet in § 3.4, hanteren de
rechters in Delaware in bepaalde situaties naast de Revlon-norm nog een andere
standaard voor de beoordeling van beschermingsmaatregelen, die eveneens
strikter is dan de Unocal-norm. Dit is de Blasius-norm. De ratio achter deze
strengere norm is dat grote waarde wordt gehecht aan de mogelijkheid
van aandeelhouders om te kunnen stemmen, de zogenoemde shareholder
franchise.26 Het stemrecht is een kernrecht van aandeelhouders. Het Delaware
Chancery Court bepaalde dat als handelingen van een board als doel hebben
het verhinderen van de stemuitoefening, de board niet wordt beschermd

25. In gelijke zin wordt in de VS door sommigen betoogd dat Revlon eigenlijk moet worden
gezien als een specificatie of invulling van de Unocal-norm, en niet als aparte norm. Zie
Bainbridge (2003b), p. 351.

26. Blasius Industries, Inc. v. Atlas Corp., 564 A.2d 651 (Del. Ch. 1988). Bainbridge is het hier
niet mee eens. Hij stelt dat het stemrecht van aandeelhouders in het systeem niet erg
belangrijk is. Zie Bainbridge (2006a).
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door de business judgment rule. Dit tenzij het de zware bewijslast kan dragen
dat er voor de handelingen een dringende rechtvaardiging aanwezig is.27

De Blasius-norm is hiermee een striktere standaard dan de Unocal-norm.
Mede omdat deze norm in de praktijk zo moeilijk is te doorstaan, wordt zij
in de praktijk zelden toegepast.28 Het is ook niet helemaal duidelijk wat de
verhouding is tussen de Blasius- en de Unocal-norm en in welke gevallen de
Blasius-norm moet worden gebruikt.29 Het dient in feite slechts te worden
toegepast als het gaat om ‘director election contests or election contests having
consequences for corporate control’.30 De ratio hierachter is het belang dat
wordt gehecht aan het recht om de board te benoemen. Zoals in Unitrin is
bepaald, worden beschermingsmaatregelen in principe toegestaan zolang een
proxy contest ter vervanging van de board tot de mogelijkheden behoort. Die
mogelijkheid dient dus te worden beschermd. Daar is zeker wat voor te zeggen,
maar het is de vraag of een dergelijke norm in Nederland nodig is. Mijns inziens
is dat niet het geval. Ten eerste het hiervoor genoemde punt, dat het in de
praktijk niet eenvoudig gebleken om precies te bepalen wanneer de Blasius-
norm van toepassing zou moeten zijn. Net als bij de Revlon-norm, hebben ook
hier rechters geworsteld om uit te kunnen leggen wanneer de Blasius-norm nu
wel of niet van toepassing is. Dergelijke afbakeningsproblemen helpen niet en
moeten worden voorkomen. Ten tweede komen de beschermingsmaatregelen
waar de Blasius-norm zich met name tegen richt in Nederland niet zo veel voor.
De meeste Blasius-achtige beschermingshandelingen hebben betrekking op de
procedure rondom de aandeelhoudersvergadering en het uitbrengen van stem-
men, zoals het verschuiven van de registratiedatum. In de VS zijn veel van dit
soort zaken in de by-laws geregeld, die zoals gezien door de board eenzijdig
kunnen worden gewijzigd. Fundamentele wijzigingen in deze procedures ver-
eisen in Nederland doorgaans een statutenwijziging, hetgeen slechts kan door
een besluit van de ava. Ten slotte is een aparte norm, net als bij de Revlon-
norm, mijns inziens niet nodig. Naar mijn overtuiging is het mogelijk ook deze
situaties met behulp van de RNA-norm toetsen.31 De vraag blijft of de reactie
van de vennootschapsleiding adequaat en proportioneel is, ook bij bescher-
mingsmaatregelen die de uitoefening van het stemrecht raken. Bij die beoorde-
ling moeten de specifieke omstandigheden worden meegenomen. Hierbij kan
wel de ratio achter de Blasius-norm een rol spelen bij de beoordeling of een
reactie adequaat en proportioneel is (zie hierna § 10.4.3 voor een nadere
invulling).

27. Blasius Industries, Inc. v. Atlas Corp., 564 A.2d 651 (Del. Ch. 1988), p. 661-662.
28. Williams v. Geier, 671 A.2d 1368 (Del 1996), p. 1376.
29. Zie hierover uitgebreid Allen, Jacobs & Strine (2001). Zie ook Strine (2005), p. 889-894.
30. Mercier v. Inter-Tel (Delaware) Inc., 929 A.2d 786 (Del. Ch. 2007), p. 809.
31. In gelijke zin zijn er ook Amerikaanse auteurs die menen dat de Blasius-norm gewoon een

bijzondere vorm is van Unocal. Zie Allen, Jacobs & Strine (2001). In de VS is het dus ook
niet geheel duidelijk waarom er voor deze situaties een aparte norm is.
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10.3 De eerste stap: bescherming tegen een reële bedreiging

10.3.1 Tegen welke bedreigingen mag worden beschermd?

Bij de eerste stap van de RNA-norm gaat het erom in welke situaties de
vennootschapsleiding beschermingsmaatregelen mag nemen. Het moet gaan
om een reële bedreiging. De vraag is dus wat een reële bedreiging is; wat wordt
bedreigd? De RNA-uitspraak geeft hiervoor een aantal aanwijzingen. Mijns
inziens zijn uit de RNA-uitspraak twee mogelijke bedreigingen te destilleren
waartegen mag worden beschermd: de bedreiging van (de continuïteit van) het
beleid en de bedreiging van de belangen van de vennootschap en van bij de
vennootschap betrokkenen.32

10.3.2 Bedreiging van (de continuïteit van) het beleid

De RNA-uitspraak noemt als rechtvaardiging voor bescherming de bedreiging
van de continuïteit van (het beleid van) de vennootschap.33 Dit kan tot
misverstanden leiden. Vaak wordt gesteld dat de continuïteit van de vennoot-
schap geen rechtvaardiging vormt voor bescherming, omdat ondernemingen nu
eenmaal niet statisch zijn en voortdurend veranderen.34 Daar ben ik het op
zichzelf mee eens. Het gaat mijns inziens dan ook om de bescherming van
(de continuïteit van) het beleid van de op dat moment zittende vennootschaps-
leiding, niet noodzakelijkerwijs om de bescherming van de continuïteit van de
vennootschap zelf.35 Ik gebruik dezelfde woorden, maar plaats de haakjes
anders. Dit is wel een belangrijk verschil.

Naar mijn mening is de bescherming van (de continuïteit van) het beleid
de belangrijkste rechtvaardiging voor het mogen nemen van beschermings-
maatregelen (vergelijk de bedreiging van de ‘corporate policy and effective-
ness’ in de Unocal-norm). Hierbij reken ik de strategie tot het beleid. Een
vijandige overname is in wezen een wijziging van de strategie, die ingaat tegen
de wil van de zittende vennootschapsleiding. Het gaat uiteindelijk om een
meningsverschil over het juiste beleid en de juiste strategie. De overnemer denkt
dat hij met de activa meer waarde kan creëren dan de zittende vennootschaps-
leiding. Met nieuw management en een andere strategie is de onderneming meer

32. Uiteraard kunnen onoirbare praktijken van de bieder ook een rechtvaardiging voor bescher-
ming zijn. Dit schaar ik onder een bedreiging van de belangen van bij de vennootschap
betrokkenen.

33. HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez
(RNA/Westfield), rov. 3.7.

34. Zie Kleyn (2009), p. 225 en De Kluiver (2009b), p. 228.
35. Hier valt ook onder het voorkomen van discontinuïteit in financiële zin (faillissement),

hetgeen volgens De Kluiver wel een rechtvaardiging voor bescherming kan zijn. Zie De
Kluiver (2009b), p. 228.
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waard. Uit de RNA-uitspraak vloeit evenwel voort dat indien de continuïteit van
het beleid wordt bedreigd, het bestuur dit beleid in principe mag beschermen.36

Hier komt een kernregel van ons vennootschapsrecht naar voren, namelijk dat het
bestuur bestuurt. De aandeelhouders mogen zich niet al te zeer op het terrein van
het bestuur begeven. Het bepalen van de strategie is in beginsel een aangelegen-
heid van het bestuur, onder toezicht van de rvc (indien aanwezig). Dit is in een
groot aantal uitspraken van zowel de Ondernemingskamer als de Hoge Raad
bevestigd.37 De bevoegdheid van het bestuur is echter nog ruimer. Het bestuur
mag het beleid ook beschermen door het nemen van beschermingsmaatregelen.
Een bedreiging van het beleid kan zich voordoen in de vorm van een openbaar
bod, maar ook in de vorm van activisme als een of meer aandeelhouders beogen
de bestaande strategie en beleid (uiteindelijk) te wijzigen. Een reële bedreiging
kan dus ook bestaan voordat of zonder dat een bod is uitgebracht. Dit betekent dat
bescherming niet alleen gerechtvaardigd kan zijn in vijandige biedingsituaties,
maar ook in situaties van aandeelhoudersactivisme.38 Dit houdt in dat in dat in
een ruime hoeveelheid vijandige situaties in principe kan worden beschermd en
dat deze bescherming in al die gevallen aan de tweede stap van de RNA-norm kan
worden getoetst. De bedreiging van het beleid vormt een erg brede basis voor
bescherming. De meeste bedreigingen waartegen mag worden beschermd zijn
uiteindelijk terug te leiden tot een bedreiging van het beleid.

In de RNA-uitspraak wordt ook als rechtvaardiging voor bescherming genoemd
bescherming ter handhaving van de status quo. De Hoge Raad spreekt over de
noodzakelijkheid van een beschermingsmaatregel voor de handhaving van de
status quo teneinde te voorkomen dat er zonder overleg wijzigingen worden
doorgevoerd die niet in het belang zijn van de onderneming of degenen die bij
de onderneming betrokken zijn. Deze rechtvaardiging voor bescherming valt
mijns inziens voor een groot deel onder de eerdergenoemde rechtvaardiging, de
bedreiging van (de continuïteit van) het beleid. De vennootschapsleiding mag
voorkomen dat er plotseling wijzigingen worden aangebracht in een zorgvuldig
uitgedachte en uitgezette koers. De vennootschapsleiding behoeft zich niet te

36. Zie ook Raaijmakers, die bij Stork de acties van Paulson c.s. ziet het als aanval op de strategie,
dat de bevoegdheid is van bestuur en rvc. Deze aanval kan rechtens gelden als een bedreiging.
Volgens RNA mag een bedreigde NV zich beschermen om een sterke onderhandelingspositie
te krijgen of naar alternatieven te zoeken (niet om zich blijvend te verschansen achter een
beschermingswal). Zie Raaijmakers (2007a), p. 350-351.

37. Zie o.a. HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434 m.nt. Maeijer, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme
(HR ABN AMRO), OK 17 januari 2007, JOR 2007/42 m.nt. Blanco Fernandez (Stork) en HR
9 juli 2010, JOR 2010/228 m.nt. Van Ginneken, rov. 4.4.

38. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez
(RNA/Westfield), rov. 3.7, waar wordt gesproken over de bedreiging van een ongewenste
overname, terwijl daar geen sprake was van een openbaar bod.
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laten overvallen, en mag beschermen om tijd te winnen.39 Mijns inziens dient
dit dus te worden gezien als een invulling van de gedachte dat de vennoot-
schapsleiding het beleid en de strategie mag beschermen.40

10.3.3 Bedreiging van de belangen van bij de vennootschap betrokkenen

De tweede rechtvaardigingsgrond voor beschermingsmaatregelen die in de RNA-
uitspraak naar voren komt, is de bescherming van de belangen van bij de
vennootschap betrokkenen, waaronder aandeelhouders. Hier komt het voor het
Nederlandse vennootschapsrecht zo kenmerkende belangenpluralisme tot uiting.
Zoals eerder geconstateerd, is niet helemaal duidelijk wie precies tot de kring van
betrokkenen behoren. In ieder geval behoren daartoe de aandeelhouders, maar
meestal worden ook werknemers, andere kapitaalverschaffers en crediteuren
genoemd.41 Op grond van een letterlijke lezing van de RNA-uitspraak zouden
in principe dus al deze belangen op zichzelf tot bescherming kunnen nopen.42

Hoe dit precies uitpakt is niet helemaal duidelijk. De vraag is in hoeverre de
bedreiging van de belangen van bij de vennootschap betrokkenen een recht-
vaardiging kunnen zijn voor het nemen van beschermingsmaatregelen. Eerst ga ik
in op de bedreiging van de belangen van aandeelhouders, daarna op de bedreiging
van de belangen van overige betrokkenen (stakeholders).43

A. Bedreiging van de belangen van aandeelhouders

Als concrete rechtvaardiging voor beschermingsmaatregelen wordt vaak de
bescherming van (de belangen van) aandeelhouders genoemd. Deze rechtvaardi-
ging is waarschijnlijk het minst omstreden. Zoals in Hoofdstuk 9 besproken, gaat
een aantal van de in de literatuur genoemde argumenten voor een actieve
vennootschapsleiding over de noodzaak om de belangen van aandeelhouders te

39. Zie in gelijke zin Stevens (2008), p. 225.
40. Deze overweging van de Hoge Raad is moeilijk te doorgronden. Het lijkt zeer beperkend,

alsof bescherming alleen is toegestaan teneinde nader overleg mogelijk te maken. Dat is
mijns inziens dus niet het geval. Het beleid mag worden beschermd. Het mogelijk maken
van overleg kan het doel zijn van de bescherming, maar dat hoeft niet. De analyse van het
doel van de bescherming hoort meer thuis in de tweede stap van de RNA-norm, of het gaat
om een adequate en proportionele reactie, zie ook hierna.

41. Zie Wezeman (2007), p. 99-100.
42. De bescherming van belangen de aandeelhouders, werknemers of anderen is in Nederland

een erkend motief voor bescherming. Zie o.m. Timmerman (1999), p. 276, Van Olffen
(2000), p. 9 en Hijmans van den Bergh & Van Solinge (2000), p. 83.

43. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om de bescherming van de persoonlijke belangen van de
vennootschapsleiding. Als de bescherming uitsluitend hierop is gericht zal deze de toets der
kritiek niet snel doorstaan. De bedreiging van persoonlijke belangen is geen legitieme
bedreiging waartegen bescherming gerechtvaardigd is. Men komt dan niet eens toe aan de
tweede stap, of het gaat om een adequate en proportionele reactie.
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behartigen. Het gaat onder meer om de bescherming van aandeelhouders tegen
een te laag bod (substantive coercion), tegen de vorm van het bod (structural
coercion), of om bescherming met als doel voor aandeelhouders een beter bod te
verkrijgen (de bargaining power hypothesis). De vraag is hoe deze rechtvaardi-
gingen in Nederlandse verhoudingen uitpakken. In gevallen van substantive
coercion en bij bescherming ter ondersteuning van onderhandelingen gaat het
mijns inziens uiteindelijk ook om een vorm van bescherming van het beleid van
het zittende bestuur. Het bestuur acht het eigen beleid, gericht op het creëren van
lange termijn aandeelhouderswaarde, superieur aan het voorliggend alternatief.
Het bod vormt in de ogen van de vennootschapsleiding dus een onderwaardering
van de vennootschap, al dan niet op langere termijn. Uiteindelijk valt dit dus
samen met de gedachte dat de vennootschapsleiding het uitgestippelde beleid tot
op zekere hoogte mag beschermen. De bescherming biedt de ruimte en de
mogelijkheid om met de bieder te onderhandelen en daarmee een beter bod of
betere voorwaarden af te dwingen. Op deze wijze kan het bod dichter in de buurt
worden gebracht van de werkelijke of potentiële waarde. Aan bescherming tegen
structural coercion is in Nederland mijns inziens minder behoefte. In Nederland
zijn geen dwingende front-end loaded biedingen toegestaan. Bovendien genieten
aandeelhouders in Nederlandse beursvennootschappen een sterke bescherming
door de verplicht bod regeling en de goede bescherming in de tweede fase.
Uiteraard kunnen misbruik of andere vormen van misleiding wel redenen zijn om
aandeelhouders te beschermen.

Ook in gevallen van aandeelhoudersactivisme, waarbij (een) (groot)aandeel-
houder(s) het beleid tracht te wijzigen, maar niet bereid is een openbaar bod uit
te brengen, is de rechtvaardiging voor bescherming van aandeelhouders te
vinden in de bescherming van het beleid. Het door de activisten voorgestelde
beleid zal, in de ogen van het bestuur, uiteindelijk minder gunstig uitpakken
voor aandeelhouders. Het kan ook zijn dat de vennootschapsleiding van mening
is dat de activist de belangen van de overige aandeelhouders schaadt of zal
schaden, of dat de overige aandeelhouders moeten worden beschermd tegen de
gevolgen van absenteïsme. Door de geringe opkomst zouden de plannen van
de activist kunnen worden aangenomen, terwijl dit niet in het belang is van de
vennootschap of haar aandeelhouders. Het bestaan van een verplicht bod bij
30% biedt een zekere bescherming, maar als de aandeelhouder onder deze grens
blijft dan bestaat deze bescherming niet. Als een aandeelhouder met 29% zijn
zin kan doordrijven en daar misbruik van maakt of kan gaan maken, dan wordt
de overige 71% daar de dupe van. Uiteraard kunnen deze aandeelhouders
gewoon tegenstemmen, maar door het absenteïsme is er grote kans dat een
aandeelhouder met 29% toch zijn zin kan doordrukken. De overige aandeel-
houders mogen dan door het bestuur worden beschermd. Dan is deze feitelijke
overname van de zeggenschap niet alleen een bedreiging van het beleid maar
ook meer direct een bedreiging van de belangen aandeelhouders.
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B. Bedreiging van de belangen van overige betrokkenen (stakeholders)

Dat brengt ons bij de concrete vraag of in Nederlandse verhoudingen de
belangen van stakeholders bescherming rechtvaardigen.44 Dit wordt meestal in
de sleutel gesteld van de vraag of de belangen van stakeholders onder
omstandigheden zwaarder kunnen wegen dan die van aandeelhouders. Hier
blijft het arrest Doetinchemse IJzergieterij relevant, waarin de Hoge Raad kort
gezegd bepaalde dat besluiten mogen worden genomen die ingaan tegen de
belangen van aandeelhouders, indien het vennootschappelijk belang dit
vraagt.45 Van der Grinten stelt dat het moeilijk denkbaar is dat het vennoot-
schappelijk belang (let wel, als resultante van de afweging van belangen) een
beslissing zou eisen, die de belangen van de kapitaaldeelnemers blijvend
schaadt. Zeer wel is denkbaar dat het vennootschappelijk belang (wederom:
als resultante) tot een beslissing voert die niet in overeenstemming is met de
wensen van aandeelhouders, of die in strijd is met de belangen van een groep
aandeelhouders.46 Ook de meer recente uitspraken inzake RNA en ABN
AMRO, lijken erop te wijzen dat de belangen van (groepen) aandeelhouders
niet per definitie voor zullen gaan bij het hanteren van beschermingsmaat-
regelen.47 Hieruit lijkt dus voort te vloeien dat bescherming van de verschil-
lende bij de vennootschap betrokken belangen in principe is toegestaan. Er zijn

44. Zie Van Ginneken (2006a), p. 531-532.
45. HR 1 april 1949, NJ 1949, 465 m.nt. Ph.A.N.H. (Doetinchemse IJzergieterij) (“commissa-

rissen hebben zich te richten naar het belang der vennootschap en dit moeten doen
overwegen, indien dit naar hun oordeel in botsing komt met belangen van welken aandeel-
houder ook”). Dit arrest vormde mede de aanleiding voor Maeijer om in zijn oratie het
vennootschappelijk belang te ‘introduceren’. Zie Maeijer (1989), p. 1. Zie over dit arrest en
het vennootschappelijk belang voorts Honée (1996a) en Honée (1996b), waarin ook op de
specifieke omstandigheden van dat geval wordt ingegaan.

46. Van der Heijden/Van der Grinten, p. 406 (nr. 23).
47. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez

(RNA/Westfield), rov. 3.7. Dat het vennootschappelijk belang een stevige rol kan spelen
blijkt ook uit het feit dat RNA een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal is, waar
per definitie het behartigen van de belangen van aandeelhouders als uitgangspunt meer
voorop zal dienen te staan dan bij andere vennootschappen. Er zijn immers relatief weinig
werknemers en crediteuren en er is wellicht ook minder algeheel maatschappelijk belang.
Zie Raaijmakers (2002a), p. 159. Zie in gelijke zin reeds Van der Heijden/Van der Grinten,
p. 406. In zijn ABN AMRO-uitspraak benadrukt de Hoge Raad uitdrukkelijk dat ook in
vijandige overnamesituaties geldt dat het bestuur de belangen van alle betrokkenen,
waaronder die van de aandeelhouders, bij zijn besluitvorming in aanmerking behoort te
nemen. Het feit dat een openbaar bod is gedaan of is te verwachten betekent ook niet zonder
meer dat de vennootschapsleiding alleen het belang van de aandeelhouders moeten bewaken
en laten prevaleren, of zich dienen te onthouden van besluiten die van invloed kunnen zijn
op het al dan niet aanvaarden van dit bod door aandeelhouders. Zie HR 13 juli 2007, NJ
2007, 434 m.nt. Maeijer, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme (HR ABN AMRO), rov. 4.5-4.6.
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bij mijn weten echter geen concrete voorbeelden van beschermingsmaatregelen
die specifiek bescherming van een bepaalde (groep) stakeholders beoogden.
Het Nederlandse overnamerecht biedt op dit punt allerminst duidelijkheid. De
verschillende belangen die naar Nederlands recht bescherming rechtvaardigin-
gen zijn in de Nederlandse jurisprudentie niet expliciet aan de orde geweest. De
vraag blijft of bedreiging van al deze belangen een bedreiging vormen waar-
tegen mag worden beschermd, zoals bedoeld in de eerste stap van de RNA-
norm (en de handelingen dus vervolgens onder de tweede stap moeten worden
getoetst). Hoe deze vraag wordt beantwoord zal voor een groot deel afhangen
van hoe sterk het uitgangspunt van belangenpluralisme in Nederland daadwer-
kelijk is. Men kan zich afvragen of het vennootschappelijk belang of de
belangen van anderen dan aandeelhouders in Nederland voldoende gewicht
hebben om weerstand te mogen bieden tegen een vijandige overname, bijvoor-
beeld als er ogenschijnlijk voor alle aandeelhouders een zeer aantrekkelijk bod
ligt. Mijns inziens moeten de belangen van aandeelhouders en stakeholders niet
zo tegenover elkaar worden gezet. Uiteindelijk komt het neer op een bedreiging
van het beleid.

In dit verband is het goed de verschillende opvattingen over het vennootschap-
pelijk belang en het uitgangspunt van belangenpluralisme nog eens te bezien.
Zoals in § 2.3 uiteengezet vloeit een en ander voort uit de algemene richtsnoer
voor bestuur en commissarissen, dat zij zich bij de uitoefening van hun taak
hebben te richten op het belang van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming.48 Er zijn van oudsher twee opvattingen, die van Maeijer en die
van Van der Grinten. Volgens Maeijer betreft het vennootschappelijk belang het
belang dat de vennootschap heeft bij haar eigen gezonde bestaan, uitgroei en
voortbestaan met het oog op het door haar te bereiken doel. Het vennootschap-
pelijk belang is echter geen absolute grootheid en is geen doel op zichzelf. Zij
kan verbleken wanneer ieder uitzicht op rentabiliteit van de bijeengebrachte
middelen komt te vervallen.49 Maeijer beschouwt het dus als een eigen, zelf-
standig belang van de vennootschap, dat bestaat naast de belangen van andere bij
de vennootschap betrokkenen.50 Volgens Van der Grinten is het vennootschap-
pelijk belang de resultante van de afweging van belangen van hen die bij de
vennootschappelijke werkzaamheden zijn betrokken, zoals aandeelhouders,

48. Zie voor commissarissen art. 2:140 lid 2 BW. Hoewel niet expliciet uit de wet af te leiden,
wordt aangenomen dat dit ook geldt voor bestuurders. Zie ook Asser/Maeijer/Van Solinge &
Nieuwe Weme (2009), p. 478. Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht stelt voor dit ook voor
bestuurders te codificeren, zie Kamerstukken II 2008/2009, 31763, nr. 2.

49. Zie Maeijer (1964), Maeijer (1989), p. 2 en Asser/Maeijer (2000), p. 385.
50. Deze opvatting is door Mendel aangeduid als de ‘holistische opvatting’ van het vennoot-

schappelijk belang. Zie Mendel (1989a).
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werknemers, leveranciers en afnemers. De afweging dient door bestuur en rvc te
worden gemaakt.51

In het kader van de hier voorliggende vraag welke belangen bescherming
kunnen rechtvaardigen, dient eerst te worden bezien wat we dan precies
bedoelen met het vennootschappelijk belang. Is er een eigen zelfstandig belang
van de vennootschap (de institutionele opvatting van Maeijer) of is het
vennootschappelijk belang de resultante van de afweging van al deze belangen
(de opvatting van Van der Grinten)? In dat geval zijn alle genoemde belangen
verweven in het vennootschappelijk belang. Ik voel meer voor een combinatie
van beide opvattingen.52 Een vennootschap is een juridische fictie en heeft
mijns inziens geen inherent eigen belang, dat geheel los kan worden gezien van
de belangen van de bij de vennootschap betrokkenen. In die zin neig ik meer
naar de opvatting van Van der Grinten, dat het vennootschappelijk belang het
resultaat is van een afweging van belangen.53 Het vennootschappelijk belang
ligt mijns inziens besloten in het beleid en de strategie van de vennootschap,
zoals door de vennootschapsleiding vastgesteld. Het beleid en de strategie
moeten gericht zijn op het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange
termijn.54 Deze creatie van lange termijn aandeelhouderswaarde is weer
enigszins in lijn met de opvatting van Maeijer: het belang dat de vennootschap

51. Zie Van der Heijden/Van der Grinten, p. 406-407 (nr. 231). Zie over de opvatting van Van
der Grinten Mendel (1989b), p. 4. Als ik het goed zie, wordt in de rechtspraak vooral de
uitleg van Maeijer gevolgd. Er is een eigen belang van (continuïteit) van de vennootschap en
daarnaast kunnen ook andere belangen spelen.

52. Zie ook P. van den Hoek (2006), p. 345, die stelt dat het creëren van langetermijn
aandeelhouderswaarde in feite een mix is van de omschrijvingen van het vennootschappelijk
belang van Maeijer en Van der Grinten.

53. Zie in gelijke zin Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), nr. 394 en 395 en Van
Schilfgaarde/Winter (2009), p. 28.

54. Zie ook Preambule punt 3 bij de Code (2003), Preambule punt 7 bij de Code (2008) en
Winter & Cools (2007). Timmerman constateert over de creatie van langetermijn aandeel-
houderswaarde dat deze benadering van het belangenpluralisme, die neerkomt op een
overwicht van het aandeelhoudersbelang welke doorbroken kan worden, in het Nederlandse
vennootschap in opmars is. Hij vergelijkt dit met het Engelse idee van enlightened
shareholder value, welke benadering zekere voordelen biedt, zoals de combinatie van
belangenpluralisme en een zekere vooropstelling van het aandeelhoudersbelang, dat zij meer
sturend is en bestuurders en commissarissen meer dwingt tot uitleg waarom zij een bepaald
belang het zwaarst hebben laten wegen. Zie Timmerman (2009a), p. 6-7. De Kluiver ziet
hierin dat Timmerman afstand neemt van het begrip vennootschappelijk belang. Bij de
afweging van belangen is niet meer het vennootschappelijk belang bepalend, maar ligt het
primaat bij het aandeelhoudersbelang op de lange termijn. Hij acht het vennootschappelijk
belang aantrekkelijker omdat daarmee primair vanuit het perspectief van de onderneming en
haar maatschappelijke rol en functie wordt geoordeeld. Bovendien vindt hij het aandeel-
houdersbelang op de lange termijn minstens zo onbepaald, zo niet onbepaalder dan het
vennootschappelijk belang. Hij geeft vier punten van kritiek: 1) het begrip ‘langere termijn’
is onbepaald, 2) aandeelhouderswaarde op langere termijn kan niet worden bepaald, 3) de!
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heeft bij haar eigen gezonde bestaan, uitgroei en voortbestaan met het oog op
het door haar te bereiken doel. Dat doel is in mijn ogen dus het creëren van
lange termijn aandeelhouderswaarde.55 Het belang van aandeelhouders speelt
daarin een belangrijke rol, het gaat uiteindelijk om aandeelhouderswaarde, maar
dat is niet het enige belang. Teneinde het doel te bereiken moeten verschillende
belangen in acht worden genomen. Aandeelhouderswaarde op lange termijn
kan niet worden bereikt zonder ook andere belangen in acht te nemen. Hier
komt mijns inziens de gedachte achter het stakeholdermodel duidelijk naar
voren, namelijk dat rekening houden met alle stakeholders en hier goed mee
omgaan, uiteindelijk ook voor aandeelhouders(waarde) op lange termijn goed
is. Dit is de basis voor belangenpluralisme, dat mijns inziens onvermijdelijk is.
Ik geloof niet in een doctrine waarbij de vennootschapsleiding zich slechts
behoeft te richten op het aandeelhoudersbelang. Volgens mij kan dat niet.56

Laat er geen misverstand over bestaan, aandeelhouders zijn in het systeem
uitermate belangrijk. Bestuur en rvc kunnen mijns inziens de wensen van de
meerderheid van de aandeelhouders in principe ook niet langdurig negeren.
Maar bestuur en rvc zijn aangesteld om de vennootschap te leiden en mogen en
moeten daarbij dagelijks een afweging maken tussen verschillende belangen.
Dat kan ook niet anders. Van elke investeringsbeslissing kan worden betoogd
dat deze in strijd is met het belang van (bepaalde) aandeelhouders, die
misschien liever op korte termijn een verhoogde dividenduitkering zien.
Desondanks moeten het bestuur en de rvc dergelijke besluiten kunnen nemen.
Bovendien bestaat het aandeelhoudersbelang niet.57 Men behoeft hiervoor
slechts naar een aantal uitspraken van de Ondernemingskamer te kijken.
Bijvoorbeeld naar de DSM-uitspraak, waar grote aandeelhouders als ABP voor
invoering van het loyaliteitsdividend waren maar dit door andere aandeelhouders
met succes bij de Ondernemingskamer werd aangevochten.58 Of naar de Stork-
uitspraak, waar de VEB bij de Ondernemingskamer de vennootschapsleiding

nadruk op de langere termijn zou tot perverse effecten kunnen leiden en 4) de vraag is wie de
aandeelhouderswaarde op langere termijn zou moeten bepalen. Zie De Kluiver (2009a),
p. 19. Zie ook de kritiek van Blanco Fernandez (2009), p. 22-23 en de reactie van
Timmerman (2009b), p. 25-26.

55. Zie in gelijke zin Allen (1997), p. 895-897. Er zijn ook in de VS duizenden bladzijden
geschreven over wat het doel van een vennootschap precies is. Ik volsta hier met de eerder
getrokken conclusie dat het Amerikaanse vennootschap sterker van het aandeelhoudersbe-
lang is doortrokken dan het Nederlandse. Zie hiervoor ook § 8.2.3.

56. Zie voor kritiek op een dergelijke norm ook Smith (1996).
57. Er zijn vele verschillende soorten aandeelhouders. Zie G. Raaijmakers (2005) en Verdam

(2005b).
58. OK 28 maart 2007, JOR 2007/118 m.nt. M. Brink (DSM). Uiteindelijk is deze uitspraak in

cassatie door de Hoge Raad vernietigd. Zie HR 14 december 2007, NJ 2008, 105 m.nt.
Maeijer, JOR 2008/11 m.nt. Doorman (DSM).
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steunde tegen de eisen van de hedge funds Centaurus en Paulson.59 Ook in de
ABN AMRO-kwestie bleek dit onmiskenbaar uit het feit dat de invloedrijke
stemadviseur ISS60 tegen opsplitsing van ABN AMRO was; desondanks werden
de desbetreffende voorstellen door de ava met ruime meerderheid aangenomen.
Uiteindelijk is het dus onvermijdelijk dat bestuur en rvc een belangenafweging
moeten maken, hetgeen tot uitdrukking komt in art. 2:140 BW.

In de hiervoor omschreven visie komt het vennootschappelijk belang dus neer
op het creëren van langetermijn aandeelhouderswaarde, zoals vastgelegd in het
beleid en de strategie, waarbij alle betrokken belangen worden afgewogen.61

Bescherming van het vennootschappelijk belang is dus in mijn ogen bescher-
ming van het beleid, waarvan het bestuur op dat moment vindt dat het het beste
is ter creatie van aandeelhouderswaarde op de lange termijn. Uit deze visie
vloeit voort dat de bescherming van (een groep) stakeholders op zichzelf niet
snel een zelfstandige rechtvaardigingsgrond voor beschermingsmaatregelen zal
zijn. Naar mijn overtuiging gaat het uiteindelijk om de bescherming van het
door de zittende vennootschapsleiding gevoerde beleid, en niet om de bescher-
ming van bepaalde belanghebbenden. Deze belangen zijn als het goed is
onderdeel van (de uitvoering van) het beleid en de strategie van het zittend
bestuur. Met alle bij de vennootschap betrokken belangen moet rekening
worden gehouden, maar deze belangen zijn geen zelfstandige rechtvaardigings-
grond voor bescherming. Zo zal mijns inziens bescherming niet snel gerecht-
vaardigd zijn puur ter bescherming van de werkgelegenheid.62 Het zal
neerkomen op bescherming van het bestaande beleid, dat wellicht uiteindelijk
ook het beste zal zijn voor de werkgelegenheid. Ik zie deze opvatting niet als

59. OK 17 januari 2007, JOR 2007/42 m.nt. Blanco Fernandez (Stork).
60. Zie over de rol van ISS Verdam (2006b). Zie hierover Potjewijd & Kleipool (2007), p.133-134.
61. Ik formuleer het dus net iets stelliger dan Timmerman, die stelt dat het idee van aandeel-

houderswaarde op lange termijn tegen het idee van het vennootschappelijk belang aanligt en
dat aandeelhouderswaarde op lange termijn deel uitmaakt van het vennootschappelijk
belang. Zie Timmerman (2009b), p. 25. Als ik het goed zie ligt mijn benadering dicht
aan tegen de gedachtegang van Timmerman. Tegelijkertijd ligt deze ook niet veraf van de
opvatting van De Kluiver, zie De Kluiver (2009a), p. 19. In wezen is het een definitie
kwestie. Mijns inziens is het vennootschappelijk belang, de term waaraan De Kluiver de
voorkeur geeft, gelijk aan de creatie van langetermijn aandeelhouderswaarde. Beide termen
zijn abstract en weinig concreet. De door De Kluiver geformuleerde bezwaren tegen deze
laatste term gelden eveneens voor de term vennootschappelijk belang. Zie in gelijke zin
Timmerman (2009b), p. 25.

62. Bovendien kan de vraag worden gesteld om welke werkgelegenheid het gaat; de werk-
gelegenheid in welk land? Er wordt meestal gekeken naar de werkgelegenheid in Nederland,
niet naar de werkgelegenheid in het buitenland. Hierbij moet worden bedacht dat het vaak
gaat om mondiaal opererende ondernemingen, met vaak veel meer werknemers buiten dan
binnen Nederland.
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een rigoureuze afwijzing van het stakeholder model. Het is veel meer een
bevestiging van het gegeven dat het stakeholders model en de shareholders-
benadering in de praktijk niet zo heel ver uit elkaar liggen en van de tendens dat
ze naar elkaar toegroeien.63 Het feit dat de vennootschapsleiding een afweging
moet maken tussen alle belangen is mijns inziens onvermijdelijk en uiteindelijk
niet alleen in het voordeel van stakeholders, maar ook in het voordeel van
aandeelhouders.64 Goed omgaan met de belangen van de bij de vennootschap
betrokken stakeholders is op lange termijn ook goed voor aandeelhouders.
Daarbij teken ik aan dat het gewicht van de concrete belangen van stakeholders
bij de vaststelling van het beleid niet moeten worden overschat. Het is van
belang te blijven realiseren dat het uiteindelijk gaat om het creëren van
aandeelhouderswaarde.65 Bovendien worden de belangen van de overige
stakeholders ook op andere concrete manieren beschermd. Nederlandse en
Europese werknemers bijvoorbeeld via de WOR, de Europese Ondernemings-
raad en de fusiegedragsregels, leveranciers en klanten door contracten en de
maatschappij in brede zin door middel van wetgeving. Bescherming specifiek
ten behoeve van deze stakeholders is dus ook minder nodig.66 Met het
voorgaande kan wederom worden geconstateerd dat bedreiging van het beleid
en de strategie in feite de belangrijkste rechtvaardiging is voor bescherming.

10.4 De tweede stap: een adequate en proportionele reactie

De eerste stap komt er uiteindelijk op neer dat er een reële bedreiging moet zijn
van (de continuïteit van) het beleid en de strategie van de vennootschap, zoals
geformuleerd door de zittende vennootschapsleiding. Deze eerste stap is een
relatief lage drempel. Beschermingsmaatregelen kunnen dus al relatief snel
gerechtvaardigd zijn. Als het beleid wordt bedreigd mag in principe worden
beschermd. Dat wil mijns inziens niet automatisch zeggen dat ruimhartig of
ongelimiteerd mag worden beschermd. De beperking komt met name bij de
tweede stap, waar het gaat om de beoordeling of de bescherming een adequate
en proportionele reactie is. Dit bepaalt hoever de vennootschapsleiding mag

63. Zie hiervoor § 8.2.3. Zie ook o.a. Van Ginneken (2001a), p. 160-161, Van Ginneken
(2006a), p. 531 en Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 27.

64. Volgens Blair & Stout, die een stakeholder gerichte visie hebben, is de vraag specifiek of
het ex ante “beneficial investments and participation on the part of stakeholders” zou
aanmoedigen. Zie Blair & Stout (1999), p. 304-305.

65. Timmerman constateert dat een zekere vooropstelling van het aandeelhoudersbelang
momenteel in het Nederlandse vennootschapsrecht in opmars is. Zie Timmerman (2009a),
p. 6. Zie ook Van Ginneken (2006a), p. 534.

66. Zie Winter (2007), p. 132 en Kleyn (2009), p. 225. Anders, althans niet zonder meer: De
Kluiver (2009b), p. 229 e.v. Zie over de medezeggenschap in openbare biedingen Witteveen
(2008) en Duk (2000).
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gaan. In de eerste stap gaat het erom of bescherming gerechtvaardigd kan zijn;
in de tweede stap gaat het over de vraag of de bescherming in die specifieke
situatie ook daadwerkelijk gerechtvaardigd is. Een algemeen antwoord op deze
vraag is naar mijn overtuiging niet te geven. Wel denk ik dat de wijze waarop
de RNA-norm in verschillende situaties kan worden toegepast op een aantal
punten kan worden verduidelijkt.

10.4.1 Om welke beschermingsmaatregelen gaat het?

Een vraag die in dit verband eerst aan de orde moet worden gesteld is welke
beschermingsmaatregelen aan de RNA-norm moeten worden getoetst. Kunnen
alle beschermingsmaatregelen in principe adequaat en proportioneel zijn? Of
zijn er beschermingsmaatregelen die a priori als ontoelaatbaar moeten worden
beschouwd, waarbij dus aan een toetsing aan de RNA-norm sowieso niet wordt
toegekomen? Of zijn er wellicht beschermingsmaatregelen die niet aan
de RNA-norm kunnen worden getoetst, maar aan een andere norm moeten
worden getoetst? Bij de beantwoording van deze vragen is het van belang te
realiseren dat het bij de toetsing aan de RNA-norm gaat om beschermings-
maatregelen die zijn genomen in reactie op een bepaalde reële bedreiging. Het
is mijns inziens dus nuttig om onderscheid te maken tussen maatregelen die
worden genomen voordat er sprake is van een bedreiging (pre-dreiging
beschermingsmaatregelen) en maatregelen die worden genomen in reactie op
een bedreiging (post-dreiging beschermingsmaatregelen).67

Bij dit onderscheid moet meteen een kanttekening worden geplaatst. Een
onderscheid, gebaseerd op het al of niet bestaan van een reële bedreiging, is, net

67. Een indeling die vaak wordt gebruikt is de indeling in statutaire middelen, die hun grondslag
vinden in statutaire bepalingen, en buiten-statutaire middelen. Zie Asser/Maeijer/Van
Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 806-813 (waar ook nog worden genoemd de indeling
in permanente en tijdelijke beschermingsconstructies en juridische en economische bescher-
mingsconstructies). Zie ook Voogd (1989), p. 4-5 en p. 17-21. Een indeling die tegen-
woordig in bepaald opzicht wellicht meer duidelijkheid verschaft, zeker in de bestudering
van bescherming in de Europese context van de Richtlijn, is de indeling in pre-bid en post-
bid defenses, beschermingsmaatregelen die worden genomen voordat een openbaar bod is
uitgebracht en maatregelen die worden genomen na aankondiging van een bod. De
bepalingen uit de Richtlijn maken dit onderscheid expliciet. Art. 9 is gericht op post-bid
defenses en art. 11 op pre-bid defenses. In lijn met deze indeling kan ook worden gesproken
over structurele en ad hoc beschermingsmaatregelen. Ten slotte is een indeling ook mogelijk
gebaseerd op datgene waartegen de maatregelen zich richten. Is het gericht tegen een
vijandig openbaar bod of gericht tegen aandeelhoudersabsenteïsme? Of tegen aandeelhou-
dersactivisme, iets wat de laatste jaren steeds meer voorkomt. Iedere indeling heeft zijn
voor- en nadelen. In iedere indeling is een zekere mate van overlap onvermijdelijk. Juist
vanwege het feit dat de RNA-norm in Nederland geldt zowel voor vijandige biedingen als
voor activisme (waarin dus geen bod is uitgebracht), geeft mijns inziens het onderscheid pre-
dreiging en post-dreiging een duidelijker beeld.
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als alle andere indelingen van beschermingsmaatregelen, niet altijd zwart-wit.
Zo is niet altijd evident wanneer de bedreiging zich voordoet en (dus) of iets
een reactie is op een bedreiging. Typische post-dreiging beschermingsmaat-
regelen worden inderdaad meestal genomen in reactie op een concrete dreiging,
maar dat behoeft niet altijd zo te zijn. Het kan ook gaan om bescherming tegen
een nog te verwachten dreiging. Dat kan in mijn ogen onder omstandigheden
ook een reële bedreiging zijn (in de zin van de eerste stap uit RNA). Het is een
reële bedreiging die zich nog niet concreet heeft voorgedaan. Hierop kom ik
hierna nog uitgebreider terug.68

Naar mijn mening zouden alle post-dreiging beschermingsmaatregelen aan
de RNA-norm moeten worden getoetst. Deze categorie zou ik zo ruim mogelijk
willen opvatten.69 De beperking is niet gelegen in het soort maatregel dat in
reactie op een reële bedreiging kan worden ingezet, maar in de wijze waarop de
maatregel in het concrete geval wordt gebruikt. Daarbij zal de aard van de
maatregel op de uitkomst van de toetsing zeker van invloed zijn, maar ik zie
geen reden om van bepaalde beschermingsmaatregelen op voorhand te zeggen
dat zij niet toelaatbaar zijn, en dus van toetsing aan de RNA-norm uit te sluiten.

A. Pre-dreiging beschermingsmaatregelen

Pre-dreiging beschermingsmaatregelen worden in principe niet aan de RNA-norm
getoetst. Voorbeelden van dit soort maatregelen zijn stemrechtbeperking, certifi-
cering, de structuurregeling en statutaire benoemings- en ontslagbeperkingen
(al dan niet gekoppeld aan prioriteitsaandelen). Dit zijn vaak constructies met een
statutaire basis. De invoering van dergelijke beschermingsmaatregelen is in
principe geoorloofd, mits deze zijn ingevoerd met inachtneming van de daarvoor
toepasselijke wettelijke regels.70 Daarbij moet worden opgemerkt dat stemrecht-
beperking, certificering en de structuurregeling een steeds minder grote rol lijken

68. Bovendien kunnen post-dreiging beschermingsmaatregelen ook een pre-dreiging basis
hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de uitgifte van preferente aandelen, waarbij de
optie-constructie veelal ruim vantevoren is ingevoerd. Het gaat er dan om hoe de maat-
regelen post-dreiging worden geactiveerd of ingezet.

69. Ik zou een bepaalde handeling dan ook niet te snel als een buitenkans willen aanmerken,
zoals bijvoorbeeld door de OK in haar tweede ABN AMRO beschikking is gedaan, en deze
dus helemaal niet aan de RNA-norm toetsen. Ik zou in dergelijke gevallen de handeling
liever eerder als een beschermingsmaatregel aanmerken, en deze dan wellicht sneller als
adequaat en proportioneel beoordelen. Dit geldt ook voor handelingen die meerdere
oogmerken hebben. Zie hierna. Dit zal in de praktijk dicht in de buurt komen van het
toetsen van alle post-dreiging maatregelen aan de RNA-norm. Desondanks lijkt deze
tussenstap mij van belang, omdat als een handeling echt geen beschermingsoogmerk heeft,
deze mijns inziens niet als beschermingsmaatregel moet worden getoetst.

70. Zie Voogd (1989). Zie ook Raaijmakers (1995), p. 139. Het zal niet snel gebeuren dat deze op
zichzelf ter toetsing aan een rechter worden voorgelegd, laat staan dat deze ze ongeoorloofd zal
verklaren. Deze zijn uiteindelijk ooit ook ingevoerd door of met goedkeuring van de ava.

HOOFDSTUK 10

432



te spelen in de Nederlandse beschermingspraktijk.71 Statutaire benoemings- en
ontslagbeperkingen komen nog wel geregeld voor. Ontslagbeperkingen, die vaak
inhouden dat ontslag van bestuurders of commissarissen, dat niet geschiedt op
voordracht van de prioriteitsaandeelhouders of de rvc, een versterkte meerderheid
nodig heeft, zijn pre-dreiging maatregelen met een statutaire basis. Deze vallen
dus in principe niet onder de RNA-norm. Ditzelfde geldt op zichzelf voor
benoemingsbeperkingen, zoals het bestaan van bindende voordrachten. Het
daadwerkelijke gebruik van het recht om een bindende voordracht te doen kan
wel onder de RNA-norm vallen (zie hierna).

Naast de hiervoor genoemde pre-dreiging beschermingsmaatregelen met statu-
taire grondslag, bestaan ook pre-dreiging beschermingsmaatregelen zonder
statutaire basis. Allereerst kan hierbij worden gedacht aan meer structurele
beschermingsmaatregelen, zoals piramidestructuren en cross-holdings. Pirami-
destructuren zijn structuren waarbij gebruik wordt gemaakt van een keten van
houdstermaatschappijen, die vaak ieder een eigen beursnotering hebben. De
uiteindelijke aandeelhouders controleren elke houdstermaatschappij in de keten
door een meerderheid of een controlerende minderheid te houden. Hierdoor
bestaan bij elke houdstermaatschappij ook minderheidsaandeelhouders. Het
resultaat is dat de uiteindelijke aandeelhouders met een relatief kleine investe-
ring alle vennootschappen in de keten controleren, inclusief de onderste
vennootschap. De onderste vennootschap is (net als de verschillende tussen-
vennootschappen) in deze constructie vrijwel niet over te nemen.72 Bij cross-
holdings houden bepaalde vennootschappen belangrijke aandelenposities in
elkaar, waardoor zij elkaar een zekere bescherming bieden. Het is duidelijk dat
deze structurele zaken niet aan de RNA-norm worden getoetst.

Daarnaast kan worden gedacht aan contractuele beschermingsmaatregelen,
zoals change of control clausules in contracten of in obligatieleningen, of in de
vorm van golden parachutes, opgenomen in arbeidsovereenkomsten. Ook deal
protection measures kunnen tot deze categorie behoren. Dit zijn doorgaans
contractuele bepalingen die een beschermend karakter kunnen hebben, die in

71. Zie § 2.3.2. Zie over het afnemende belang van certificering Van der Elst, De Jong &
Raaijmakers (2008) en Steins Bisschop (2008), p. 17.

72. Zie High Level Group of Company Law Experts (2002a), p. 38-39 en High Level Group of
Company Law Experts (2002b), p. 98. Als de uiteindelijke aandeelhouders in een keten van
zes vennootschappen in elke vennootschap 50% zouden houden, wordt met de investering
van slechts 1.56% van het geplaatst kapitaal van de onderste vennootschap de gehele keten
gecontroleerd. Deze piramidestructuren komen relatief veel voor in Italië. Een voorbeeld van
een piramidestructuur vindt men bij het Heineken-concern, waar kort gezegd de familie
Heineken 50,005% houdt in het beursgenoteerde Heineken Holding N.V. en deze holding
weer 50,005% houdt in het eveneens beursgenoteerde Heineken N.V. Deze constructie is
aangevallen, maar door de OK in stand gelaten, zie OK 18 oktober 2001, JOR 2001/225
(Heineken).
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legitieme overeenkomsten met derden worden opgenomen. Als deze maat-
regelen worden genomen nadat er sprake is van een concrete dreiging, zijn dit
post-dreiging beschermingsmaatregelen, en kunnen ze aan de RNA-norm
worden getoetst. Vaak zullen deze maatregelen echter niet als reactie op een
concrete dreiging zijn ingevoerd, maar zullen zij juist zijn overeengekomen
voordat er een concrete dreiging bestaat. Het is dan de vraag of zij aan de RNA-
norm moeten worden getoetst. In veel gevallen kan worden betoogd dat deze
maatregelen zijn ingevoerd als bescherming tegen een algemene of nog te
verwachten dreiging. Dit is bijvoorbeeld het geval bij deal protection measures,
die tot doel hebben een fusieakkoord te beschermen. In dergelijke omstandig-
heden dienen deze maatregelen mijns inziens aan de RNA-norm te worden
getoetst. Het gaat dan om een reële bedreiging in de zin van de RNA-norm. Het
is een te verwachten dreiging, die zich nog niet concreet heeft voorgedaan. Ook
andere maatregelen, zoals change of control bepalingen in obligatieleningen,
kunnen onder omstandigheden tot post-dreiging beschermingsmaatregelen
worden gerekend. Deze beoordeling heeft een zeer feitelijk karakter en zal
afhangen van de concrete omstandigheden van het geval.

B. Post-dreiging beschermingsmaatregelen

In Nederland is de belangrijkste post-dreiging beschermingsmaatregel de
uitgifte van preferente aandelen. Deze constructie heeft een statutaire grondslag
en is meestal voor het bestaan van een concrete dreiging geïmplementeerd. De
implementatie van de constructie is in principe geoorloofd, mits uiteraard aan
alle formele vereisten is voldaan.73 Het gaat erom hoe een en ander post-
dreiging worden ingezet.74 Dit moet aan de RNA-norm worden getoetst.
Hetzelfde geldt, in mindere mate, voor het daadwerkelijk gebruik van bindende
voordrachten bij benoeming.75

73. Zie ook § 2.3.2. Anders m.b.t. beschermingsprefs: Steins Bisschop (2008), p. 43-47.
74. In de rechtspraak gaat het tot op heden vaak om de beoordeling van de uitgifte van

(preferente) aandelen. Zie § 2.4 (RNA, Stork, ASMI).
75. Bij de toetsing van bindende voordrachten gaat het om het daadwerkelijk gebruik maken van

de voordrachtsrechten. Daarbij maakt het in principe niet veel uit of deze bevoegdheden
toekomen aan een stichting prioriteit of bijvoorbeeld aan de rvc. Ook de uitgifte van
prioriteitsaandelen (met daaraan gekoppeld speciale zeggenschapsrechten) zou in principe
een post-dreiging beschermingsmaatregel kunnen zijn. De ervaring leert echter dat con-
structies met prioriteitsaandelen meestal al zijn geïmplementeerd voordat sprake is van een
concrete dreiging. Prioriteitsaandelen die recht geven op het doen van bindende voor-
drachten (en/of ontslagbeperkingen) zijn typisch een constructie die is gericht tegen
aandeelhoudersabsenteïsme, en niet zozeer gericht tegen specifieke vijandige bedreigingen.
Prioriteitsaandelen zullen dus meestal niet als reactie op een specifieke dreiging worden
uitgegeven, maar al veel langer uitstaan. Ook bepaalde ontslagbeperkingen kunnen een post-
dreiging beschermingsmaatregel zijn, als daar tenminste een discretionair element aan zit.
Meestal is dat niet het geval.
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Een steeds belangrijkere categorie beschermingsmaatregelen wordt ge-
vormd door post-dreiging beschermingsmaatregelen zonder statutaire basis.
Het gaat hierbij om deal protection measures (die inmiddels volstrekt ge-
bruikelijk zijn76), de verkoop van kroonjuwelen, de invoering van golden
parachutes en alle andere handelingen met een beschermend karakter, die
worden genomen nadat een dreiging zich voordoet. Dit is een soort restcate-
gorie, waaronder allerlei soorten maatregelen kunnen vallen.77 Juist over de
toelaatbaarheid en toetsing van deze categorie beschermingsmaatregelen is in
Nederland nog veel onduidelijk.78 Dit terwijl deze maatregelen mijns inziens in
de praktijk steeds vaker zullen voorkomen, mede door de afname van de
‘klassiekere’ beschermingsconstructies zoals certificering en stemrechtbeper-
king. Vennootschappen zullen in vijandige overnamesituaties vaker hun toe-
vlucht zoeken tot deze flexibelere maatregelen, die geen statutaire grondslag
behoeven. Een aantal van deze maatregelen valt in de categorie die van oudsher
Pandora-constructies worden genoemd, zoals besproken in § 2.2.2 onder F. De
mening over Pandora-constructies is niet geheel duidelijk, maar in algemene zin
worden deze constructies ontoelaatbaar geacht.79 Mijns inziens is de discussie
over Pandora-constructies enigszins achterhaald. De heersende opvatting is
voornamelijk gebaseerd op een discussie, die plaatsvond op een Nijmeegs

76. Zie Stevens (2008), p. 207 e.v.
77. Bijvoorbeeld ook de oprichting van een Stichting die stemmen gaat werven. Vergelijk de

situatie bij RNA, zie § 2.4.2 onder A.
78. Zie Stevens (2008), p. 218 e.v. voor een overzicht van de rechtspraak en literatuur inzake

deze restcategorie (met name break fees).
79. Honée was van mening dat het weinig twijfel laat dat dergelijke constructies niet

aanvaardbaar zijn. Zie Honee (1990), p. 49-52. Slagter acht deze constructies steeds
ontoelaatbaar omdat het in strijd is met de redelijkheid en billijkheid om het vennootschap-
pelijk belang op zo’n ernstige wijze te schaden met het oogmerk aan de overvaller schade
toe te brengen. Zie Slagter (1996), p. 467. Van Schilfgaarde acht het niet waarschijnlijk dat
dit soort regelingen toetsing door de rechter zullen doorstaan. Zie Van Schilfgaarde (2001),
p. 189. Van der Grinten is van mening dat het bestuur van de doelvennootschap zijn
bevoegdheid overschrijdt als het dergelijke middelen gebruikt. Van der Heijden/Van der
Grinten (1992), p. 346. Eisma acht het mogelijk dat dergelijke constructies onder het
adagium “nood breekt wet” aanvaardbaar zijn. Zie zijn opmerkingen bij de discussie bij het
Nijmeegse congres over beschermingsconstructies, in reactie op het betoog van Honee,
K. Geens (e.a.), Beschermingsconstructies, Serie Monografieën Rechtspersonen- en Ven-
nootschapsrecht, Deel 34, Deventer: Kluwer, 1989, p. 99. In 1991 heeft het kabinet gesteld
dat het omstreden is in hoeverre Pandora-constructies rechtens aanvaardbaar zijn. Men acht
het op zijn minst twijfelachtig of het ingrijpen in de vermogenspositie van de vennootschap,
met als enig argument dat op deze wijze een ongewenste bieder wordt afgeschrikt, een
rechterlijke toets kan doorstaan. Zie de brief van de Minister van Financiën en de Staats-
secretaris van Justitie van 1 februari 1991, Kamerstukken II 1990/1991, 21 038, nr. 22, p. 4.
Dit geeft de heersende opvatting in de literatuur weer. Zie ook Conclusie van AG Wesseling-
van Gent bij RNA/Westfield, ov. 2.21.

ENIGE GEDACHTEN OVER (INVULLING VAN) DE NEDERLANDSE NORM

435



congres in 1989.80 De categorie is wel erg ruim geformuleerd en het is niet
helemaal duidelijk welke beschermingsmaatregelen ertoe behoren. Een aantal
van de genoemde constructies zullen waarschijnlijk niet meer worden gebruikt.
Veel van de constructies zullen de toets van de redelijkheid en billijkheid
inderdaad niet doorstaan. In mijn ogen kan ook voor de beoordeling van
Pandora-constructies de RNA-norm worden gebruikt. Ik meen dat ook de Hoge
Raad ook op deze lijn zit. In de RNA-uitspraak heeft de Hoge Raad de golden
parachutes getoetst aan de RNA-norm en op grond daarvan ontoelaatbaar
verklaard. Golden parachutes worden van oudsher tot de Pandora-constructies
gerekend.

Mijn voorstel is om alle post-dreiging maatregelen aan de RNA-norm te
toetsen, ook die zonder statutaire grondslag.81 Deze maatregelen moeten niet
a priori ontoelaatbaar worden verklaard, maar er moet op grond van de concrete
omstandigheden van het geval worden beoordeeld of zij nog vallen binnen de
marges van een adequate en proportionele reactie. Dit geldt dus voor deal
protection measures, crown jewel defenses, en bepaalde change of control
bepalingen zoals golden parachutes. Dit is vergelijkbaar met de aanpak in de
VS.82 De vraag is echter hoe deze maatregelen aan de RNA-norm moeten
worden getoetst. Hier doet zich ogenschijnlijk een probleem voor. Zoals
hiervoor gesignaleerd wordt bij de uitleg van de RNA-uitspraak veel nadruk
gelegd op de eis dat een beschermingsmaatregel slechts tijdelijk zou mogen
zijn. Beschermingsmaatregelen zouden slechts zijn toegestaan teneinde overleg
mogelijk te maken, en zouden – mede – daarom maar tijdelijk zijn toegestaan.83

Met name deze interpretatie lijkt een groot aantal maatregelen bij voorbaat in
strijd met de RNA-norm te brengen. De hier genoemde post-dreiging maat-
regelen zonder statutaire grondslag zijn immers in wezen allemaal maatregelen
met een definitief karakter, en niet gericht op handhaving van de status quo
teneinde overleg mogelijk te maken. Hoe moet bijvoorbeeld de verkoop van
een kroonjuweel of een deal protection measure worden beoordeeld als alleen

80. Zie ook Stevens (2008), p. 223. Het congres over beschermingsconstructies werd op 10 en
11 november 1989 in Nijmegen gehouden. Zie K. Geens (e.a.), Beschermingsconstructies,
Serie Monografieën Rechtspersonen- en Vennootschapsrecht, Deel 34, Deventer: Kluwer,
1989.

81. Zie ook de analyse van Stevens (2008), p. 222-227.
82. Het beschermen van een fusieakkoord door middel van deal protection measures, wordt in

de VS in principe op dezelfde wijze getoetst als beschermingsmaatregelen tegen vijandige
overnames. Zie Omnicare, Inc. v. NCS Healthcare, Inc. 818 A.2d 914 (Del. 2003), p. 930.
Zie over deze uitspraak Strine (2005), p. 897-903.

83. Zie o.a. OK 17 januari 2007, JOR 2007/42 m.nt. Blanco Fernandez (Stork), rov. 3.12 en de
conclusie van AG Timmerman bij HR ABN AMRO onder ov. 4.6 en Steins Bisschop
(2008), p. 19, Assink (2007a), p. 582, G. Raaijmakers (2009a), p. 432 en 441 (die zich
afvraagt wat tijdelijkheid precies betekent) en G. Raaijmakers (2009b).

HOOFDSTUK 10

436



een tijdelijke beschermingsmaatregel, genomen teneinde overleg mogelijk te
maken, toelaatbaar is? Gezien de bewoordingen van de RNA-uitspraak zou
kunnen worden gedacht dat veel van deze post-dreiging beschermingsmaat-
regelen niet aan de RNA-norm kunnen worden getoetst. Wellicht is dit ook een
van de redenen waarom de Ondernemingskamer in de ABN AMRO-zaak de
verkoop van LaSalle niet als een beschermingsmaatregel heeft willen aanmer-
ken. Deze interpretatie van de RNA-norm, waardoor veel post-dreiging
beschermingsmaatregelen niet aan de RNA-norm zouden kunnen worden
getoetst, is mijns inziens te beperkt.

De overweging dat bescherming gerechtvaardigd kan zijn ter handhaving van de
status quo, is een invulling van de eerste stap, de bepaling of er sprake is van een
reële bedreiging. In de vorige paragraaf zagen wij dat bedreiging van het beleid en
van de belangen van aandeelhouders de reële bedreigingen zijn waartegen mag
worden beschermd. De overweging over de handhaving van de status quo is een
invulling van die gedachte dat de vennootschapsleiding het beleid en de strategie
mag beschermen. Het is geen eis op zichzelf. De handhaving van de status quo was
specifiek van belang in de RNA-zaak, waarbij er sprake was van een aandeelhouder
die een strategiewijziging wilde doordrukken, zonder bereid te zijn een openbaar
bod uit te brengen. Teneinde te voorkomen dat er bepaalde besluiten werden
doorgedrukt werden onder meer aandelen uitgegeven aan een stichting. Bij andere
beschermingsmaatregelen zoals deal protection measures en crown jewel defenses
zal het vaak gaan om situaties waarbij de zittende vennootschapsleiding een
bepaalde partij of strategie verkiest boven een vijandige bieder. Dan kan mijns
inziens ook worden gesteld dat die beschermingsmaatregelen worden genomen ter
bescherming van het beleid of ter bescherming van aandeelhouders en dus
gerechtvaardigd zijn. Het is kortom niet per se nodig dat beschermingsmaatregelen
alleen worden gebruikt ter handhaving van de status quo teneinde overleg mogelijk
te maken. Dit is geen onmisbaar onderdeel van de RNA-norm.

Ook de overweging van de Hoge Raad in RNA dat het gedurende
onbepaalde tijd handhaven van een beschermingsmaatregel in het algemeen
niet is gerechtvaardigd behoeft niet a priori aan de toelaatbaarheid van bescher-
mingsmaatregelen als deal protection measures en crown jewel defenses in de
weg te staan. Ten eerste stelt de Hoge Raad nog dat het voor onbepaalde tijd
handhaven van beschermingsmaatregelen in het algemeen niet gerechtvaardigd
zal zijn. Dit biedt de ruimte om te stellen dat dit niet altijd het geval zal zijn. Ten
tweede moet naar de specifieke omstandigheden van het geval worden gekeken.
De beperking in tijd is een invulling van de tweede stap, waarbij het gaat om de
adequaatheid en proportionaliteit van de reactie. Deze beperking moet in de
context van RNA worden bezien en ziet mijns inziens met name op de uitgifte
van aandelen, en eventuele andere maatregelen, die kunnen worden ingetrok-
ken. Bij andere beschermingsmaatregelen, die niet kunnen worden ingetrokken,
behoeft de eis van tijdelijkheid niet per definitie dezelfde belangrijke rol te
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spelen. Deze beperking behoort mijns inziens dus niet tot de RNA-norm zelf en
maakt beschermingsmaatregelen zoals deal protection measures en crown jewel
defenses niet per se inadequaat en disproportioneel. Deze kunnen gewoon op
zichzelf staand aan de tweede stap van de RNA-norm worden getoetst. Hierbij
merk ik op dat de Hoge Raad zelf in RNA golden parachutes aan de tweede
stap van de RNA-norm heeft getoetst. Golden parachutes zijn ook geen
tijdelijke maatregelen. De Hoge Raad kwam aan de hand van de RNA-norm
tot de conclusie dat in die situatie de golden parachutes niet adequaat en
proportioneel waren, maar niet omdat deze definitief en niet tijdelijk van aard
waren. Kennelijk vindt de Hoge Raad zelf ook niet dat tijdelijkheid een
onmisbaar onderdeel is van de RNA-norm.

10.4.2 Het proportionaliteitsbeginsel; terughoudende rechterlijke toetsing

Een belangrijke vraag die vervolgens aan de orde komt is hoe rechters moeten
toetsen of het bestuurlijk handelen voldoet aan de RNA-norm. Er wordt in
algemene zin aanvaard dat rechters terughoudend moeten zijn met het beoordelen
van bestuurlijk handelen, maar in Hoofdstuk 2 kwam al aan de orde dat niet
eenduidig is hoe actief, integraal en inhoudelijk de rechter bestuurlijk handelen
moet toetsen (zie § 2.4). Ik ga hier niet in op de bredere en meer fundamentele
vraag hoe bestuurlijk gedrag in algemene zin moet worden getoetst, maar beperk
mij tot de toetsing in vijandige overnamesituaties.84 Mijns inziens vloeit de
noodzaak voor rechterlijke terughoudendheid en de wijze waarop rechters moeten
toetsen voort uit de RNA-norm zelf. De RNA-norm houdt in dat de bescher-
mingsmaatregel in de gegeven omstandigheden bij een redelijke afweging van de
in het geding zijnde belangen (nog) moet vallen binnen de marges van een
adequate en proportionele reactie op het dreigende gevaar van een ongewenste
overname. Het gaat dus om een redelijke afweging van belangen en een
proportionele reactie. Dit is in feite een vennootschapsrechtelijke verwoording

84. Assink heeft in zijn proefschrift aangegeven hoe in zijn ogen een concretere rechterlijke
toetsing gestalte zou kunnen worden gegeven. Zie Assink (2007a), p. 507-590. Hij doet dat
niet alleen voor het enquêterecht, maar ook voor de toetsing op grond van (de systematiek
van) art. 2:9 BW, zie Assink (2007a), p. 607-633. Hij introduceert een Nederlandse variant
op de business judgment rule, die – veel te – kort gezegd erop neerkomt dat zeer
terughoudend moet worden getoetst bij het ontbreken van een tegenstrijdig belang (in zijn
terminologie een prima facie loyaal en neutraal bestuur). In dat geval dient de rechter de
rationaliteitstoets aan te leggen. Hij dient slechts te bekijken of het gedrag een rationeel
ondernemingsdoel diende. Voor gevallen waarin het bestuur een beschermingsmaatregel
treft, propageert hij een brede redelijkheidstoets. Deze is strenger dan een rationaliteitstoets,
maar minder streng dan een billijkheidstoets. Gedragsnorm en toetsingsnorm moeten in de
sleutel van redelijkheid worden gezien en vallen samen. Het bestuur heeft een zekere mate
van beleidsvrijheid. De vraag is of het bestuur in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen
komen. Zie Assink (2007a), p. 581. Als ik het goed zie komen wij, langs enigszins andere
weg, op hetzelfde uit, namelijk een redelijkheidstoets, zie hierna.
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van het proportionaliteitsbeginsel.85 De Britse rechter Lord Diplock heeft het
proportionaliteitsbeginsel treffend verwoord. Volgens hem verwijst proportiona-
liteit naar het principe ‘that prohibits the use of a “steam hammer to crack a nut, if
a nutcracker would do”’.86 Het recht in brede zin is doortrokken van deze
gedachte van proportionaliteit.87 Het proportionaliteitsbeginsel (ook wel het
evenredigheidsbeginsel genoemd) behoort tot de kern van de rechtstaat88 en
wordt meestal geassocieerd met het (internationale) publiekrecht (strafrecht,
bestuursrecht, Europees recht). Het ziet dan op een begrenzing van overheids-
handelen ten behoeve van de vrijheid van burgers.89 Daarbij gaat het om de
verhouding tussen de gevolgen van overheidsingrijpen en het met dat ingrijpen te
dienen doel.90 In de RNA-norm gaat het niet om overheidshandelen, maar om de
reactie van het bestuur van een doelvennootschap op een reële bedreiging. Het
betreft echter wel hetzelfde proportionaliteitsbeginsel.

Het proportionaliteitsbeginsel is echter geen al te duidelijke norm.91 Het is vaak
moeilijk te beargumenteren of een besluit wel of niet (dis)proportioneel is. Dit
ligt aan het feit dat concrete criteria voor toepassing ontbreken. Daarvoor zijn
twee redenen aan te wijzen.92 Ten eerste vereist het proportionaliteitsbeginsel
het vellen van een waardeoordeel. Proportionaliteit is een evaluatieve term; het
geeft niet aan wat proportioneel is. Dat waardeoordeel kan van persoon tot
persoon verschillen. De tweede reden heeft te maken met het feit dat het
proportionaliteitsbeginsel een evenwichtige belangenafweging vereist.93 Pro-
portionaliteit veronderstelt een zeker evenwicht tussen enerzijds de mate waarin
belangen worden getroffen en anderzijds de belangen die worden gediend. Deze
belangen zijn vaak onvergelijkbaar. In dat geval ontbreekt een maatstaf die bepaalt

85. Zie ook Timmerman (2007a), p. 94.
86. R. v. Goldsmith [1983] 1 WLR 151, p. 155, aangehaald in Emiliou (1996), p. 2 en Zoethout

(2005), p. 23.
87. Zie o.a. Giesen & Tjong Tin Tai (2008), p. 1, Van Gerven (1995), p. 3 en Timmerman

(2008), p. 336.
88. Zie Van Gerven (1995), p. 3.
89. Zie Giesen & Tjong Tin Tai (2008), p. 3, waar zij ook stellen dat de opmars van de

proportionele benadering in ons vermogensrecht van recenter datum is. Zij gaan uitgebreid
in op de proportionele tendensen in het verbintenissenrecht.

90. Een uitwerking hiervan in het Nederlandse bestuursrecht vindt men in art. 3:4 lid 2 Awb, dat
bestuursorganen verplicht na te gaan of de nadelige gevolgen van een besluit niet
onevenredig zijn in verhouding tot het met het besluit te dienen doel. Uit de jurisprudentie
van het EHRM blijkt dat ook mensenrechten met behulp van het proportionaliteitsbeginsel
worden geïnterpreteerd. Zie Nieuwenhuis, Shueler & Zoethout (2005), p. 10-11.

91. Zie Timmerman (2008), p. 341, waar hij stelt dat rechtsbeginselen niet een bepaalde
uitkomst dicteren en geen pasklaar antwoord geven.

92. Zie Groenewegen (2005), p. 13 e.v. Het navolgende is grotendeels gebaseerd op deze mooie
beschouwing van Groenewegen, zij het dat ik het heb toegesneden op het vennootschapsrecht.

93. Zie Timmerman (2008), p. 337, waar hij stelt dat rechtsbeginselen altijd een afweging
vereisen van uiteenlopende belangen en een zekere verzoening daarvan nastreeft.
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welk belang bij de afweging voorrang dient te krijgen. Bij het zoeken naar
proportionaliteit weegt men alternatieve opties tegen elkaar af. Als deze opties
echter onvergelijkbaar zijn, dan zijn er ook geen rationele argumenten om de ene
optie te prefereren boven de ander. Dat is ook in ons vennootschapsrecht het geval.
Het is duidelijk dat de belangen van bij de vennootschap betrokkenen moeten
worden afgewogen, maar hoe dat moet gebeuren is dat niet. Het belang van de
vennootschap, van (verschillende) aandeelhouders, van werknemers en van credi-
teuren zijn onvergelijkbaar. Er is tussen de verschillende belangen geen dwingende
hiërarchie aan te geven; geen van de belangen prevaleert zonder meer.94 Het
proportionaliteitsbeginsel, en dus de RNA-norm, biedt geen aanknopingspunt hoe
de onvergelijkbare belangen tegen elkaar dienen te worden afgewogen.95

Het feit dat waardeoordelen noodzakelijk zijn en de onvergelijkbaarheid van
belangen brengen met zich dat de rechter terughoudend moet toetsen. Het feit
dat een besluit een waardeoordeel vereist, dat van persoon tot persoon
verschillend kan uitvallen, noopt tot terughoudendheid. Een rechter moet zeer
voorzichtig zijn met het in de plaats stellen van zijn waardeoordeel boven dat
van het bestuur. Als een rechter een ander waardeoordeel velt dan een bestuur,
kan dat op zichzelf geen reden zijn om het besluit van het bestuur ontoelaatbaar
te verklaren. Een rechter kan dus slechts marginaal toetsen. Een marginale toets
houdt onder andere in dat hij zijn (waarde)oordeel niet in de plaats stelt van dat
van het bestuur. Slechts als het evident is dat de belangenafweging onredelijk is
geweest, kan de rechter het waardeoordeel van het bestuur corrigeren. Ook het
ontbreken van een duidelijke maatstaf om onvergelijkbare belangen tegen
elkaar af te wegen, dwingt de rechter tot terughoudendheid. Als er geen
rationele argumenten zijn voor het bestuur om de ene of de andere optie te
kiezen, zijn die er ook niet voor de rechter. Er zijn dan ook geen argumenten om
zijn keuze boven die van het bestuur te stellen. Ook om deze reden kan de
rechter dus niet vol toetsen, maar slechts marginaal. Hij dient zich alleen af te
vragen of de handeling kennelijk onredelijk is.

Het hanteren van het proportionaliteitsbeginsel, en dus ook van de RNA-
norm, betekent dus een zekere mate van beleidsvrijheid voor het bestuur en
vereist terughoudendheid van de rechter. De rechter kan slechts marginaal
toetsen, hetgeen in het vennootschapsrecht neerkomt op het hanteren van een
redelijkheidstoets.96 Dit volgt uit de norm zelf.97 Slechts indien de uitkomst

94. Zie Wezeman (2007), p. 99-100, Assink (2007a), p. 80 en Van Ginneken (2006), p. 530.
95. De beoordeling van het gewicht van een bepaald belang kan wel voortvloeien uit de wet of

de jurisprudentie, uit de feitelijke constellatie of uit bepaald wetenschappelijk bewijs. Zie
Groenewegen (2005), p. 17-18.

96. Zie Wezeman (2007), p. 99-101. Zie over het begrip marginale toetsing uitgebreid Assink
(2007a), p. 43-71.

97. Zie ook Maeijer (2003), nr. 1. In dit geval vallen gedragsnorm en toetsingsnorm dus ook
samen. Zie Assink (2007a), p. 581, die voor het nemen van beschermingsmaatregelen op
eenzelfde toetsingsnorm uitkomt.
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van de belangenafweging evident onredelijk is, dient de rechter het handelen te
veroordelen. Mijns inziens houdt dit in dat de rechter, ook in vijandige
overnamesituaties, meer nadruk dient te leggen op de procedurele kanten van
de genomen beslissingen, en minder op de inhoud daarvan. Er kan nauwkeurig
worden nagegaan op grond van welke gegevens en volgens welke procedures
de vennootschapsleiding tot die beslissingen is gekomen. Bij deze beoordeling
van de werkwijze en het proces van besluitvorming behoeft de rechter minder
terughoudend te zijn.98 Ditzelfde geldt voor de wijze waarop over het een en
ander wordt gecommuniceerd. Een en ander volgt mijns inziens ook uit de
overwegingen in RNA, waar duidelijk belang werd gehecht aan een zorgvul-
dige voorbereiding van de besluitvorming en goede communicatie met alle
betrokkenen.99 Verder kan het moment waarop wordt getoetst een rol spelen
voor de wijze van beoordeling. In de eerste fase van een enquêteprocedure,
waar het gaat om de vraag of er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te
twijfelen, dient de Ondernemingskamer in algemene zin terughoudender te
zijn.100 Dit geldt ook bij procedures bij de voorzieningenrechter. In het
verlengde hiervan kan bij tijdelijke maatregelen het tijdsverloop van belang
zijn voor de toetsing. Naarmate het proces langer duurt, kan de toetsing minder
marginaal worden. Of de handhaving van een dergelijke maatregel dispropor-
tioneel is kan volgens de Hoge Raad in RNA pas na verloop van tijd worden
vastgesteld. Het komt niet alleen aan op de eerste reactie van het bestuur, maar
vooral ook op het beleid dat het bestuur nadien heeft gevoerd. Dit moet bij die
beoordeling worden meegewogen. Ik zou menen dat ook de gedragingen van de

98. Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 369-370. Zie in gelijke zin Timmerman (2003c),
p. 1634. Ook Maeijer stelt dat er onderscheid kan worden gemaakt tussen de materiële
inhoud van het beleid en de wijze waarop het beleid en de hieraan ten grondslag liggende
besluiten tot stand zijn gekomen (de in acht te nemen formele zorgvuldigheid). De toetsing
door de OK aan het formele zorgvuldigheidsbeginsel kan uiteraard minder marginaal zijn
dan een inhoudelijke toetsing; in zoverre heeft de OK het bij een dergelijke toetsing
gemakkelijker. Zie Asser/Maeijer (2000), p. 819. Zie ook Maeijer (1982), p. 20. Van Solinge
en Nieuwe Weme zijn dezelfde mening toegedaan, zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe
Weme (2009), p. 1012.

99. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez
(RNA/Westfield), rov. 3.7 (‘Tot het zo-even bedoelde beleid behoort in het bijzonder dat het
bestuur van de vennootschap ervoor zorg draagt dat zowel de minderheidsaandeelhouder die
de zeggenschap in de onderneming tracht te verkrijgen, als de overige aandeelhouders
voldoende geïnformeerd worden over de wederzijdse standpunten’) en rov. 3.19-3.26.

100. Zie HR 14 december 2007, NJ 2008, 105 m.nt. Maeijer, JOR 2008/11 m.nt. Doorman
(DSM) en de uitgebreide conclusie hierbij van AG Timmerman. Dit geldt mijns inziens ook
zeker in een overnamecontext. Zie ook Raaijmakers & Van der Schee (2008), p. 1146-1147.
Zie ook HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco
Fernandez (RNA/Westfield), rov. 3.7, waar wordt gesteld dat of een maatregel disproportio-
neel is veelal pas na verloop van tijd kan worden vastgesteld; dit noopt in deze fase tot enige
terughoudendheid.
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bieder hierbij een rol spelen. De activatie van een tijdelijke beschermingsmaat-
regel zal mijns inziens dus met meer terughoudendheid moeten worden
benaderd dan wanneer deze al enige tijd uitstaat.101

10.4.3 Enige relevante factoren

A. Algemeen

Bij de beoordeling of post-dreiging beschermingsmaatregelen in de gegeven
omstandigheden bij een redelijke afweging van de in het geding zijnde
belangen (nog) valt binnen de marges van een adequate en proportionele
reactie op het dreigende gevaar zal veel afhangen van de concrete omstandig-
heden van het geval. Het proportionaliteitsbeginsel, zoals ontwikkeld in het
publiekrecht, omvat vaak een drietal elementen:102

– is de gekozen maatregel wel geschikt om het doel te bereiken?
– is er geen minder vergaande maatregel waarmee hetzelfde doel kan worden

bereikt (ook wel aangeduid als de subsidiariteit van de maatregel)?
– staat de zwaarte van het ingrijpen in een redelijke verhouding tot het

gewicht van het met het ingrijpen te dienen doel?103

Deze elementen lijken mij ook voor de beoordeling van beschermingsmaat-
regelen aan de hand van de RNA-norm relevant. Zoals in de vorige paragraaf
uiteengezet is deze norm op zichzelf niet erg concreet. Er is geen concrete regel
te geven wanneer iets wel of niet adequaat en proportioneel is. Het zal daarbij
ook een zeer feitelijke vraag zijn. Wel is in algemene zin een aantal factoren te
identificeren dat bij de beoordeling relevant is.

1. Soort situatie en aard van de bedreiging
Om te beginnen is het van belang zich te realiseren dat het gaat om een
adequate en proportionele reactie in relatie tot de zich voordoende bedreiging.
Bij deze beoordeling is het dus relevant welke situatie zich voordoet en wat de
aard van de bedreiging is. Vijandige situaties komen in verschillende soorten en

101. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez
(RNA/Westfield), rov. 3.7. Zie in gelijke zin De Jongh (2007), p. 41, de conclusie van AG
Timmerman bij HR ASMI¸ rov. 3.7.12 en Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme
(2009), p. 803.

102. Zie Nieuwenhuis, Shueler & Zoethout (2005), p. 11.
103. Vergelijk ook de RNA-uitspraak, waar wordt gesteld dat de maatregel proportioneel dient te

zijn aan het daarmee te bereiken – aanvaardbare – doel i) zowel in de verhouding tot
Westfield als raider aan de ene kant, ii) als in de verhouding tot de aandeelhouders in hun
gezamenlijkheid aan de andere kant. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR
2003/110 m.nt. Blanco Fernandez (RNA/Westfield), rov. 3.19-3.26.
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maten. De meest klassieke is uiteraard een vijandig openbaar bod. Het komt in
Nederland de laatste jaren vaker voor dat (juist) geen sprake is van een
openbaar bod, maar dat het gaat om aandeelhoudersactivisme, waarbij een of
meer aandeelhouders proberen de besluitvorming te beïnvloeden of wijzigingen
in het beleid af te dwingen. Binnen deze categorie bestaat nog verschil tussen
de situaties waarbij het gaat om activisme van een relatief kleine (groep)
aandeelhouder(s), dat met 1% van de aandelen invloed uitoefent en bijvoor-
beeld een agendapunt voorstelt, zoals dat bij ABN AMRO gebeurde, of dat het
gaat om activisme door een of meer grootaandeelhouders, die het beleid willen
veranderen zonder een openbaar bod uit te brengen. Bij dit laatste is sprake van
de verwerving van feitelijke zeggenschap zonder instemming van het bestuur
van die vennootschap.104 Dit laatste was bijvoorbeeld het geval bij RNA, Stork
en ASMI. De grenzen tussen deze situaties zijn niet scherp te trekken. Het
soort situatie is voor de analyse wel van belang. Voor de beoordeling van
de toelaatbaarheid van beschermingsmaatregelen maakt het verschil of de
maatregel wordt genomen in reactie op een vijandig openbaar bod of in reactie
op activisme. Bij een openbaar bod hebben aandeelhouders een concreet
alternatief en wordt hen dus een exit geboden, bij aandeelhoudersactivisme
niet. Mijns inziens zullen in algemene zin beschermingsmaatregelen bij open-
bare biedingen sneller inadequaat en disproportioneel zijn dan in gevallen van
aandeelhoudersactivisme. Daarbij geldt dat als het gaat om activisme door een
groot blok aandeelhouders, die controle zoeken maar niet bereid zijn een bod te
doen, er weer meer ruimte is voor beschermingsmaatregelen dan als het gaat om
activisme door een kleinere groep aandeelhouders, die zelf geen feitelijke
controle heeft en hiernaar ook niet op zoek is.

Ook binnen situaties waarbij het gaat om een openbaar bod is een verdere
differentiatie te maken. Zo is er een verschil of sprake is van één openbaar bod
of van meerdere biedingen. Als er meer concrete biedingen zijn zullen bescher-
mingsmaatregelen mijns inziens sneller inadequaat en disproportioneel zijn.
Zeker bij maatregelen die specifiek zijn gericht op het bevoordelen van de ene
bieding boven de andere. Hierop ziet een overweging van de Hoge Raad in de
ABN AMRO uitspraak. De Hoge Raad stelt dat het bestuur onder omstandig-
heden gehouden is de gerechtvaardigde belangen van potentiële (‘serieuze’)
bieders te respecteren en zich dient te onthouden van maatregelen die mogelijke
biedingen kunnen frustreren en die de belangen van de desbetreffende bieders
onevenredig kunnen schaden, bijvoorbeeld doordat zij een level playing field
illusoir maken.105 Deze overweging is mijns inziens een invulling van de

104. Zie ook Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 113.
105. HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434 m.nt. Maeijer, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme (HR ABN

AMRO), rov. 4.6.
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tweede RNA-stap wanneer het gaat om situaties met meer dan één bieding. Het
bestuur mag de belangen van serieuze bieders niet onevenredig schaden,
bijvoorbeeld door een bepaalde bieder al te zeer vóór te trekken. Dit betekent
mijns inziens dat in die situaties een beschermingsmaatregel sneller dispropor-
tioneel zal zijn. Een openbaar bod kan ook in de vorm van een partieel bod,
waarbij de bieder geen bod doet op alle uitstaande aandelen maar slechts op een
deel daarvan. In de (oudere) Amerikaanse overnamejurisprudentie gaat het vaak
om dergelijke biedingen en is bescherming van aandeelhouders een belangrijke
motivering voor beschermingsmaatregelen. Ook tegen dit soort biedingen mag
mijns inziens in Nederland in principe worden beschermd. In algemene zin
lijken deze biedingen mij echter minder bedreigend voor aandeelhouders dan
bijvoorbeeld in de VS, aangezien aandeelhouders in Nederland een goede
bescherming genieten. Dit mede door het bestaan van de verplicht bod regeling
en de bescherming in de tweede fase.106

In Revlon- achtige situaties zullen beschermingsmaatregelen mijns inziens
sneller disproportioneel zijn.107 Het gaat doorgaans om bescherming tegen de
bedreiging van beleid, dat gericht is op het creëren van lange termijn aandeel-
houderswaarde. Het beleid is uiteraard zeer specifiek en zal voor elke onderne-
ming anders zijn. Daarbij kan het gaan om beleid om zelfstandig te blijven of
juist om beleid om op zoek te gaan naar een sterke partner en juist de
zelfstandigheid op te geven. Bij dit laatste gaat het meer in de richting van
Revlon-situaties, waarbij er in wezen geen zelfstandige lange termijn beleid
meer is. Daartussen zijn nog allerlei genuanceerde varianten mogelijk. In
algemene zin is er in vijandige overnamesituaties mijns inziens minder ruimte
om te beschermen als het beleid niet meer is gericht op een zelfstandige
voortzetting van de onderneming. Dat wil niet zeggen dat in die situaties
helemaal niet kan worden beschermd. Beleid dat niet gericht is op zelfstandige
voortzetting kan toch gericht zijn op lange termijn aandeelhouderswaarde.
Vanuit die optiek kunnen duidelijke redenen zijn waarom één potentiële
fusiepartner beter is dan de andere. Er bestaat dan een overtuiging dat de
aandeelhouderswaarde op lange termijn beter af is met een bepaalde partner.
Wel lijkt mij dat hoe dichter een vennootschap zich bij Revlon-achtige situaties
bevindt, waarbij geen zelfstandig lange termijn beleid meer aanwezig is, hoe
sneller een beschermingsmaatregel disproportioneel zal zijn. Hierbij kan ook
relevant zijn hoe het beleid tot stand is gekomen en hoe lang het beleid al wordt
gevoerd. Een zorgvuldig proces en zorgvuldige communicatie over het beleid
zorgen er in algemene zin voor dat het beleid meer bescherming verdient dan
als het gaat om een steeds wisselend beleid, dat slecht wordt gecommuniceerd.

106. Zie hiervoor § 8.2.4.
107. Zie Timmerman & Winter (1989), p. 62, die stellen dat in deze situaties beschermings-

maatregelen niet snel toegestaan zullen zijn.
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Zo zou het kunnen zijn dat beschermingsmaatregelen ter bescherming van een
ad hoc beleid, dat net – wellicht voor de zoveelste keer – is gewijzigd, minder
snel proportioneel zijn dan als het gaat om een consequente en goed uitgelegde
strategie.

Een reden voor bescherming in geval van een openbaar bod is de bedreiging
van de belangen van aandeelhouders, bijvoorbeeld in gevallen van substantive
coercion. Hierbij geldt hoe zwaarder de aantasting van de belangen van
aandeelhouders (hoe zwaarder de coercion), hoe meer ruimte het bestuur heeft
om te beschermen. Bij activisme, gaat het meer om de bescherming van
aandeelhouders tegen een verkeerde voorstelling van zaken en absenteïsme.
De kwaliteit van de voorstellen van de aandeelhouders kan hierbij een rol
spelen. Als de voorstellen zeer summier worden toegelicht en slecht zijn
onderbouwd, is er meer ruimte om te beschermen. Ook factoren die van
invloed zijn op de gevolgen van aandeelhoudersabsenteïsme kunnen mee-
spelen. Bijvoorbeeld de samenstelling van het aandeelhoudersbestand en de
gemiddelde opkomst op aandeelhoudersvergaderingen van de betreffende
vennootschap. Hoe hoger deze opkomst, hoe minder reden er is voor bescher-
ming tegen absenteïsme. Ten slotte zal bij de beoordeling van een reactie in
relatie tot de bedreiging gekeken mogen worden naar de vijandige partij en haar
motieven. De reactie moet proportioneel zijn ten opzichte van de voornemens
van de vijandige partij.108 Zo zal bescherming eerder toelaatbaar zijn als de
overnemer een notoire corporate raider of asset stripper is.109 Dit wordt in
Nederland vaak genoemd als een legitieme bedreiging van de vennootschap die
bescherming rechtvaardigt.110 Dit geldt ook bij activisme. De (schadelijke)
voornemens van de activisten mogen worden meegenomen. Dit sluit aan bij de
bescherming van het beleid en de strategie van de vennootschap. Het Delaware
Supreme Court heeft naar mijn mening een aardige (niet-limitatieve) opsom-
ming gegeven van de factoren die relevant zijn voor de beoordeling of de
reactie proportioneel is ten opzichte van de bedreiging:

‘among various proper factors, the adequacy and terms of the offer; its fairness and
feasibility; the proposed or actual financing for the offer, and the consequences of that
financing; questions of illegality; the impact of both the bid and the potential acquisition on

108. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez
(RNA/Westfield), rov. 3.7. Zie ook De Kluiver (2009b), p. 232-233.

109. De vraag is overigens hoe men bepaalt of een overnemer een corporate raider of asset
stripper is. De staat van dienst van een overnemer op dit terrein was een relevante factor
waar rekening mee werd gehouden in het wetsvoorstel beschermingsconstructies (Wets-
voorstel 25 732). Zie het daarin voorgestelde art. 359f lid 2 sub d.

110. Hier komt het verschil met de praktijk in de VS naar voren, waar er zoals gezien minder
plaats is voor belangenpluralisme. In de VS zou dit voor een vennootschap in Revlon-
situaties geen reden mogen zijn voor het nemen van beschermingsmaatregelen.
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other constituencies, provided that it bears some reasonable relationship to general share-
holder interest; the risk of non-consummation; the basic stockholder interests at stake; the
bidder’s identity, prior background and other business venture experiences; and the bidder’s
business plans for the corporation and their effects on stockholder interests.’111

2. Aard, doel en gevolg van de beschermingsmaatregel
Hiervoor zagen we dat de situatie en de aard van de bedreiging van invloed zijn
op het oordeel of een bepaalde maatregel adequaat en proportioneel is. Voor de
beoordeling van de proportionaliteit van een beschermingsmaatregel ten opzichte
van de bedreiging is ook de aard, het doel en het gevolg van de maatregel zelf van
belang. Wat beoogt de beschermingsmaatregel? Gaat het puur om een onder-
handeling over de prijs, of wordt met de maatregel geprobeerd de zelfstandigheid
te bewaren? Is het een permanente maatregel of is deze nog in te trekken, en wordt
deze alleen gebruikt om nader overleg mogelijk te maken? Beschermingsmaat-
regelen die niet zijn in te trekken, zullen over het algemeen sneller disproportio-
neel zijn dan maatregelen die nog wel kunnen worden ingetrokken.
Beschermingsmaatregelen die niet zijn in te trekken kunnen ook moeilijker
worden ingezet teneinde over een hogere prijs of andere voorwaarden te onder-
handelen. In lijn hiermee is de vraag of de maatregel is genomen teneinde overleg
mogelijk te maken. In dat geval lijkt proportionaliteit eerder een gegeven te zijn,
zie de overwegingen van de Hoge Raad in RNA. Neemt de aandeelhouder al een
responstijd in acht, zoals bedoeld in de Code?112 Als dat het geval is, is een
beschermingsmaatregel waarschijnlijk minder snel te rechtvaardigen dan wanneer
geen responstijd in acht wordt genomen.

Wat betreft de aard en de gevolgen van de verschillende beschermingsmaat-
regelen zijn duidelijke verschillen aan te wijzen. Beschermingsprefs kunnen
behoorlijk effectief zijn. Bij uitgifte tot 50% van het uitstaand kapitaal wordt de
overname de facto verhinderd en wordt ook het ontslag van het bestuur via de ava
onmogelijk gemaakt. De prefs zullen doorgaans wel kunnen worden ingetrokken,
waardoor het een maatregel van tijdelijke aard kan zijn. In vergelijking hiermee
zullen golden parachutes voor een bieder meestal overkomelijker zijn, tenzij ze
echt buiten alle proporties zijn. Blasius-achtige maatregelen, gericht op het
beperken of het verhinderen van het uitoefenen van het stemrecht, zullen op
hun beurt ook sneller disproportioneel zijn. In lijn met de Blasius-jurisprudentie
uit de VS, lijkt mij dat het opwerpen van belemmeringen voor aandeelhouders om

111. Mills Acquisition Co. v. MacMillan, Inc., 559 A.2d 1261 (Del. 1989), p. 1282 noot 29.
112. Zie best practice bepaling IV.4.4 Code (2008), die bepaalt dat indien aandeelhouders via het

agenderingsrecht of het recht een bava bijeen te roepen een strategiewijziging willen
bewerkstelligen, bijvoorbeeld door het ontslag van één of meer bestuurders of commissa-
rissen het bestuur in de gelegenheid wordt gesteld een redelijke termijn in te roepen om
hierop te reageren. Deze responstijd mag niet langer zijn dan 180 dagen (zie best practice
bepaling II.1.9 Code (2008)).
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hun stemrecht te kunnen uitoefenen streng moeten worden beoordeeld. Het
kunnen uitoefenen van het stemrecht is een kernrecht voor aandeelhouders.
Beschermingsmaatregelen ‘for the sole and primary purpose of thwarting a
shareholder vote’, zullen mijns inziens niet snel proportioneel zijn. Daarbij zou
een ‘compelling justification for such action’ de maatregel wellicht ook in
Nederland nog van disproportionaliteit kunnen redden. Dat zou dan ook kunnen
liggen aan de bedreiging waartegen wordt beschermd (bijvoorbeeld een zeer
agressieve corporate raider), maar in algemene zin lijken dergelijke maatregelen
niet snel toegestaan.

3. De rol van (goedkeuring door) de rvc
Een belangrijke factor die mijns inziens van invloed zou moeten zijn op de
beoordeling van de proportionaliteit van beschermingsmaatregelen is de rol van
de rvc.113 Zoals uiteengezet is de passiviteitsregel en de huivering om de
vennootschapsleiding een rol te geven voor een groot deel gebaseerd op het
wantrouwen dat de vennootschapsleiding vooral zijn eigen belangen zal
behartigen en niet in het belang van aandeelhouders zal handelen.114 Bij het
geven aan het bestuur van de mogelijkheid om beschermingsmaatregelen te
nemen bestaat dit gevaar inderdaad. Het uitgangspunt is dat het moet gaan om
legitieme bescherming, en niet om bescherming van de eigen positie. Als dat
laatste de daadwerkelijke achterliggende reden van een beschermingsmaatregel
is, heeft de vennootschapsleiding daadwerkelijk een tegenstrijdig belang en zal
een beschermingsmaatregel al snel inadequaat zijn.115 Hierbij dient te worden
opgemerkt dat dit gevaar in Nederlandse verhoudingen door het bestaan van
een rvc wordt ingeperkt.116 Het valt niet te ontkennen dat er in vijandige
overnamesituaties een potentieel gevaar aanwezig is dat de vennootschapslei-
ding zich door eigen belangen laat leiden. Maar het is eveneens waar dat dit
gevaar bij het management, in onze verhoudingen de bestuurders, groter is dan
bij commissarissen. In Nederland is de rvc een onafhankelijk orgaan dat

113. Zie Van Ginneken (2008), p.1091-1093. Zie in gelijke zin De Kluiver (2009b), p. 235.
114. Zie hiervoor § 9.2.2. Een eerste opmerking hierover is dat, zoals hiervoor al gesteld, de

vennootschapsleiding zich in Nederland niet uitsluitend door het belang van aandeelhouders
behoeft te laten leiden.

115. Betoogd kan worden dat dit geen bedreiging vormt waartegen mag worden beschermd, en
men dus helemaal niet aan de tweede stap toekomt, zie hiervoor. Strikt genomen is dat juist.
Mijns inziens zal echter zelden kunnen worden vastgesteld dat verschansing van de
vennootschapsleiding het enige motief voor de bescherming was, en er dus geen reële
bedreiging bestond. Het zal in de praktijk niet vaak voorkomen dat rechters een kwestie
hiermee kunnen afdoen. Dergelijke bijkomende motieven kunnen mijns inziens dan wel een
rol spelen bij de tweede stap, waar over de adequaatheid en proportionaliteit van de
genomen maatregel wordt geoordeeld.

116. Zie ook § 9.2.2. Hetgeen hier wordt betoogd ten aanzien van commissarissen kan onder
bepaalde voorwarden voor een groot deel ook gelden voor niet-uitvoerende bestuurders van
Nederlandse vennootschappen met een one-tier board.

ENIGE GEDACHTEN OVER (INVULLING VAN) DE NEDERLANDSE NORM

447



toezicht houdt op het bestuur. De positie van commissarissen is dus wezenlijk
anders dan dat van bestuurders. Bovendien is er, mede door de Code, steeds
meer aandacht voor de daadwerkelijke onafhankelijkheid van commissaris-
sen.117 Ook de beloning van commissarissen mag niet afhankelijk zijn van de
resultaten van de vennootschap. Dit houdt mede in dat aan commissarissen
geen aandelen en/of opties worden toegekend.118 Change of control clausules
in aandelen en/of optieregelingen zullen dus in principe niet gelden voor
commissarissen. Ten slotte wijs ik op de ontwikkeling dat raden van commis-
sarissen zich in toenemende mate laten bijstaan door eigen juridische en
financiële adviseurs.119 In Hoofdstuk 9 constateerde ik al dat het wantrouwen
dat aan de passiviteitsregel ten grondslag ligt, voor een deel kan worden
weggenomen door een goed functionerende rvc. Het lijkt mij zelfs wenselijk
dat er in vijandige overnamesituaties meer gewicht wordt toegekend aan het
oordeel van de rvc. Als er zoveel aandacht wordt geschonken aan de rol en de
positie van commissarissen, dan lijkt het logisch hier ook consequenties aan te
verbinden. Zeker in vijandige overnamesituaties spelen commissarissen een
belangrijke rol.120 Het bestuur zal geen beschermingsmaatregelen kunnen
nemen zonder goedkeuring van de rvc. Dat zijn belangrijke besluiten die een
rvc als het goed is niet lichtvaardig zal nemen. Als commissarissen bescher-
mingsmaatregelen van het bestuur goedkeuren, dan zou dat mijns inziens
moeten meewegen in de wijze waarop een rechter deze maatregelen achteraf
beoordeelt. De rechter zou er dan ten minste vanuit moeten gaan dat het besluit
in principe is genomen in het belang van de vennootschap en de met haar
verbonden onderneming. Hierbij moet niet worden vergeten dat commissaris-
sen uitdrukkelijk ook de belangen van aandeelhouders in ogenschouw moeten
nemen. Uiteindelijk gaat het ook voor Nederlandse beursvennootschappen om

117. Zie Principe III.2 en best practice bepalingen III.2.1 en III.2.2 (Code 2008).
118. Zie Principe III.7 en best practice bepaling III.7.1 Code (2008).
119. Zie ook best practice bepaling III.1.9 (Code 2008). Ook de OK hecht kennelijk belang aan

de rol van onafhankelijke commissarissen. De OK heeft in de laatste jaren meermalen haar
heil gezocht in het benoemen van onafhankelijke commissarissen die orde op zaken moesten
stellen. (Zie bijvoorbeeld Versatel, Stork). Zie over de OK-commissaris Olden (2009a) en
Croiset van Uchelen (2008)). Dit is voor de OK een min of meer effectief middel gebleken
om bij wege van onmiddellijke voorziening in te grijpen (de vraag is overigens waarom daar
bij Stork wel aanleiding voor was, en bijvoorbeeld bij RNA niet. Daar werd het overleg aan
de zittende vennootschapsleiding overgelaten). Mijns inziens moet hier terughoudend mee
worden omgegaan en moet een en ander in principe worden overlaten aan zittende
commissarissen Wat hier ook van zij, het geeft aan dat waarde wordt gehecht aan de rol
van onafhankelijke commissarissen, al dan niet door de ava of de OK benoemd.

120. In de Code staat inmiddels ook expliciet dat wanneer een overnamebod wordt voorbereid het
bestuur ervoor zorgdraagt dat de rvc tijdig en nauw wordt betrokken bij het overnameproces.
Zie best practice bepaling II.1.10 Code (2008). Zoals in § 2.4 opgemerkt, heeft de Hoge
Raad in zijn ASMI-uitspraak expliciet bevestigd dat de rvc geen verplichte bemiddelende rol
heeft. Zie HR 9 juli 2010, JOR 2010/228 m.nt. Van Ginneken (ASMI), rov. 4.5.
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het creëren van lange termijn aandeelhouderswaarde. In overnamesituaties is
het uitgangspunt dat aandeelhouders uiteindelijk beslissen. De vennootschaps-
leiding mag binnen bepaalde grenzen, rekening houdend met alle bij de
vennootschap behorende belangen, bepaalde beschermingsmaatregelen nemen.
Als commissarissen goed geïnformeerd en weloverwogen van mening zijn dat
een beschermingsreactie adequaat en proportioneel is, dan zouden rechters
daarvan in beginsel ook moeten uitgaan. Iets dergelijks gebeurt ook in de VS.
Daar laten rechters bij de beoordeling van beschermingsmaatregelen uitdruk-
kelijk meewegen of een meerderheid van de board bestond uit outside directors
en of zij met de gang van zaken hebben ingestemd.121 Dit in het Amerikaanse
one-tier board systeem, waar executives en non-executives in één orgaan zijn
verenigd.122 Ik zou menen dat het oordeel van commissarissen in Nederlandse
verhoudingen ten minste even zwaar zou moeten wegen.123 Misschien zelfs
zwaarder gezien het feit dat Nederlandse commissarissen niet in aandelen of
opties worden beloond.124 Dit in tegenstelling tot outside directors in de VS,
die als beloning vaak grote aantallen aandelen en opties van de vennootschap
krijgen, en daarmee een groter persoonlijk belang hebben bij de uitkomst van
overnames.

4. De rol van goedkeuring door de ava
Sommige beschermingsmaatregelen lenen zich voor expliciete goedkeuring
door de ava en kunnen dus ook aan de ava ter goedkeuring worden voorgelegd.
Goedkeuring door de ava ligt niet voor alle beschermingsmaatregelen in de
rede. Als dit gebeurt nadat een overname op handen is, is het ter goedkeuring
voorleggen in feite in lijn met de passiviteitsregel uit art. 9 Richtlijn (en dus ook
in lijn met art. 2:359b BW). Voor crown jewel defenses en golden parachutes
lijkt ons systeem, ook zonder expliciete toepassing van art. 2:359b BW, al zeer
veel op het systeem van de Richtlijn. Immers, op grond van art. 2:107a BW en
art. 2:135 BW dienen majeure besluiten die leiden tot een identiteitswijziging
(waartoe de verkoop van een kroonjuweel vaak zal behoren) en het belonings-
beleid (waartoe golden parachutes meestal zullen behoren) door de ava te
worden goedgekeurd respectievelijk vastgesteld. Indien de ava een bescher-
mingsmaatregel daadwerkelijk goedkeurt, is het onwaarschijnlijk dat deze nog
inadequaat of disproportioneel zal zijn. De passiviteitsregel uit de Richtlijn gaat
er in feite van uit dat een goedkeuring door de aandeelhoudersvergadering elke
beschermingsmaatregel geoorloofd maakt. Ik ben het in principe met het

121. Zie hiervoor de Unocal-uitspraak. Zie ook Moore (2006), p. 883-884.
122. Zie over het verschil tussen deze twee modellen en de constatering dat beide modellen naar

elkaar toegroeien § 8.2.1. Zie ook conclusie van AG Timmerman bij ASMI, ov. 3.5.9.
123. Zie ook Gilson (2001b), p. 512-513. Hij is het niet eens met de koers van het Delaware

Supreme Court in overnamesituaties, maar is daarbij wel blij met de ontwikkeling dat de rol
van onafhankelijke directors is vergroot.

124. Zie best practice bepaling III.7.1 Code (2008). De Kluiver (2009b), p. 235 maakt dit punt ook.
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uitgangspunt van de Richtlijn eens, maar merk wel op dat aandeelhouders-
goedkeuring een beschermingsmaatregel niet per se toelaatbaar maakt. Dat deze
toch nog inadequaat en disproportioneel zou kunnen zijn is niet geheel uit te
sluiten. Kijk bijvoorbeeld naar bepaalde vormen van crown jewel defenses,
zoals deze oorspronkelijk in Nederland werden gedefinieerd.125 Zouden er geen
omstandigheden kunnen zijn dat een dergelijke crown jewel defense in strijd is
met art. 2:8 BW, ongeacht goedkeuring door aandeelhouders? Ook een besluit
van de ava kan aan de hand van de RNA-maatstaven in strijd zijn met art. 2:8
BW. Het is denkbaar, al naar gelang bijvoorbeeld de aard van de bedreiging en
de samenstelling van de ava (een of meer grootaandeelhouders) en andere
factoren, dat een besluit van de ava hier niet aan voldoet. Bovendien moet
worden bedacht dat het uitgangspunt van belangenpluralisme dan geen rol meer
speelt. Het is immers een besluit dat door aandeelhouders wordt genomen.
Aandeelhouders mogen zich in principe op hun eigen belang richten, en
behoeven zich niet te richten op andere belangen.126 Langs deze lijnen zou
een door de ava goedgekeurde beschermingsmaatregel in strijd kunnen zijn met
art. 2:8 BW. Toch acht ik de kans hierop klein. Mijns inziens zal een door de
ava goedgekeurde beschermingsmaatregel in de praktijk zelden inadequaat en
disproportioneel zijn.127

5. Cumulatie van beschermingsmaatregelen
Ook van invloed op de proportionaliteit van een maatregel is de eventuele
cumulatie van beschermingsmaatregelen. Het is mogelijk dat meer dan één
post-dreiging maatregel wordt genomen, maar het zal vaker voorkomen dat er
post-dreiging maatregelen worden genomen, terwijl ook pre-dreiging maat-
regelen aanwezig zijn. Zoals eerder opgemerkt, wordt de invoering van deze
pre-dreiging beschermingsmaatregelen in principe niet aan de RNA-norm
getoetst. Het concrete gebruik ervan, bijvoorbeeld de uitoefening van bepaalde
rechten wel, maar de invoering van de constructie op zichzelf niet. Dat wil niet
zeggen dat deze maatregelen bij de toetsing aan de RNA-norm geen rol spelen.
De genomen post-dreiging maatregel moet worden bezien in combinatie met de

125. Zie hiervoor § 2.3.2 onder F.
126. Zie HR 19 februari 1960, NJ 1960, 473 (Aurora) en Punt 10 van de Preambule van de Code

(2008) over het feit dat aandeelhouders in de eerste plaats hun eigen belang mogen
nastreven. Wel dienen zij zich te houden aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
Zie ook Kamerstukken II, 2008/2009, 32014, nr. 3, p. 2, de conclusie van AG Timmerman
bij ASMI, ov. 3.4.12 en Verdam (2003), p. 13-15.

127. Als ik het goed zie noemt Assink aandeelhoudersgoedkeuring een (in zijn terminologie:
neutraliserende) factor, waardoor de toetsingsnorm verschuift van een redelijkheidstoets
naar een (minder strengere) rationaliteitstoets. Zie Assink (2007a), p. 581. Mijns inziens
zullen een rationaliteitstoets en een zeer terughoudende redelijkheidstoets in de praktijk vaak
op hetzelfde resultaat uitkomen. Beschermingsmaatregelen die met goedkeuring van de ava
worden genomen zullen mijns inziens in de praktijk zelden ontoelaatbaar zijn.
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aanwezige pre-dreiging maatregelen. Dan is van belang hoeveel en welke pre-
dreiging beschermingsmaatregelen een vennootschap heeft. Dit kunnen dus zijn
prioriteitsaandelen met bindende voordrachtsrechten, statutaire beperkingen
voor ontslag, de structuurregeling, certificering en stemrechtbeperking. Ook
de eerder genoemde structurele maatregelen, zoals piramideconstructies en
cross-holdings kunnen hierbij worden meegenomen. Een cumulatie van be-
schermingsmaatregelen kan de genomen post-dreiging beschermingsmaatregel
sneller disproportioneel maken. Hierbij zou ook van belang kunnen zijn of de
doelvennootschap de doorbraakregel conform art. 2:359b BW vrijwillig toe-
past. Als dat het geval is, wordt de cumulatie enigszins geneutraliseerd en zal
een post-dreiging maatregel wellicht weer minder snel disproportioneel zijn. In
de afweging of een post-dreiging maatregel proportioneel is kan wat mij betreft
heel veel worden meegenomen.

Naast deze algemene relevante factoren, ga ik in het navolgende per bescher-
mingsmaatregel in op een aantal gedachten over de beoordeling van de adequaat-
heid en proportionaliteit, mede naar aanleiding van de recente rechtspraak.

B. Per beschermingsmaatregel; de recente rechtspraak nader bezien

1. Uitgifte van (preferente)aandelen (Stork en ASMI)
De meest voorkomende beschermingsmaatregel is waarschijnlijk de uitgifte van
(preferente) aandelen.128 Dit is als beschermingsmaatregel uitdrukkelijk toege-
staan, zoals ook door de Hoge Raad bevestigd in RNA.129 Het ging in RNA om
de uitgifte van gewone aandelen maar algemeen wordt aangenomen dat dit ook
voor preferente aandelen geldt.130 De vraag is wanneer een uitgifte voldoet aan
de eis dat het een adequate en proportionele reactie moet zijn op de zich
voordoende bedreiging. Een aantal overwegingen van de Hoge Raad in de
RNA-uitspraak gaan (mede) over een dergelijke uitgifte en geven dan ook enig
houvast. De belangrijkste aanwijzing voor de beoordeling of een dergelijke
uitgifte adequaat en proportioneel is, is gelegen in de beperking in tijd. De Hoge
Raad stelt dat het gedurende onbepaalde tijd handhaven van een beschermings-
maatregel in het algemeen niet is gerechtvaardigd.131 Of dit zo is kan pas na
verloop van tijd worden beoordeeld, aldus de Hoge Raad. Dit is in mijn ogen
een invulling van de proportionaliteit. De norm voor instellen en handhaven
van beschermingsprefs is of deze adequaat en proportioneel is. Het onbepaalde

128. Zie § 2.3.2 onder A.
129. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez (RNA/

Westfield), rov. 3.7. Zie kritisch over beschermingsprefs Steins Bisschop (2008), p. 43-47.
130. Zie ook Maeijer (2003), nr. 2.
131. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez

(RNA/Westfield), rov. 3.7.
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tijd handhaven is in het algemeen niet proportioneel. Deze overweging van de
Hoge Raad is een stevige beperking, maar is ook wel te begrijpen. De uitgifte
van preferente aandelen is een behoorlijk effectieve beschermingsmaatregel.
Als er genoeg aandelen worden uitgegeven dan zorgt de uitgifte er niet alleen
voor dat de vennootschap de facto niet door middel van een openbaar bod kan
worden overgenomen (omdat een bieder deze aandelen per definitie niet in
handen kan krijgen), maar de uitgifte beïnvloedt ook de besluitvorming in de
ava en kan hiermee vervanging van de vennootschapsleiding via de ava
voorkomen. Deze maatregel beperkt dus zowel de vervanging van de vennoot-
schapsleiding via een overnamebod als via de ava (die in de VS zo belangrijk
wordt gevonden).132 Juist vanwege deze vergaande gevolgen, is een beperking
in tijd mijns inziens gerechtvaardigd. Als die er niet was, zou het overnames in
wezen permanent onmogelijk kunnen maken, hetgeen mijns inziens niet
wenselijk is. In dit verband is nog relevant te wijzen op het in § 5.3.4
gesignaleerde feit dat bij de uitgifte van beschermingsprefs onder bepaalde
voorwaarden een uitzondering bestaat op de verplicht bod regeling. Indien meer
dan 30% van het stemrecht wordt uitgegeven, behoeft de stichting geen
verplicht bod uit te brengen, mits de stichting geldt als onafhankelijk. Deze
uitzondering is beperkt tot een periode van twee jaar. Ook hierin zit dus voor
deze maatregel een zekere beperking in tijd.133 De vraag is natuurlijk wat
tijdelijk is, en na welk tijdsverloop deze maatregel inadequaat en disproportio-
neel wordt.134 Mij lijkt dat daarvoor in principe kan worden aangeknoopt bij de
eerder genoemde beperking van twee jaar. Dit geldt zowel voor activismesi-
tuaties als bij een vijandig bod. Er komt mijns inziens altijd een moment dat het
laten uitstaan van de preferente aandelen disproportioneel wordt. Het is dan tijd
om de aandeelhouders over het bod te laten beslissen, of over voorgedragen
agendapunten te laten stemmen. Ik ben ervan overtuigd dat een serieus
openbaar bod door een legitieme bieder, dat voor een ruime meerderheid van
de aandeelhouders aantrekkelijk is, uiteindelijk niet tegen te houden is.
Hoogstens kan tijd en ruimte worden gecreëerd om over de hoogte of overige
voorwaarden van het bod te onderhandelen, maar echt voorkomen is niet
mogelijk. Dat is mijns inziens ook niet wenselijk. Zoals gezegd, dient de

132. Er is tussen beschermingsprefs en de Amerikaanse poison pill een belangrijk verschil. Bij de
poison pill blijft de veiligheidsklep van vervanging van de vennootschapsleiding in stand.
De board is via een proxy contest nog te vervangen, omdat de uitgegeven rechten geen
stemrecht hebben. De in Nederland uitgegeven beschermingsprefs hebben juist wel stem-
recht. Hierdoor zijn beide veiligheidskleppen dicht. Er is geen overname meer mogelijk en
geen vervanging via de aandeelhoudersvergadering. Daarom is een strenge beoordeling van
beschermingsprefs gerechtvaardigd. Hierbij moeten we echter het effect van de poison pill in
combinatie met staggered boards niet onderschatten. De facto is die combinatie mijns
inziens net zo effectief tegen een overname als de uitgifte van beschermingsprefs.

133. Zie art. 5:71 lid 1 sub c Wft. Zie hiervoor § 5.3.4.
134. Zie ook G. Raaijmakers (2009a), p. 441.
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overnamemarkt niet volledig te worden doorkruist. Hierbij past dus ook niet een
absolute just say never verdediging.

Nog een relevant aspect voor de beoordeling van de proportionaliteit is het
aantal aandelen dat wordt uitgegeven. In algemene zin kan worden gesteld dat
hoe lager het aantal uitgegeven aandelen, hoe minder snel het disproportioneel
zal zijn. Bij een beperkte uitgifte kan bij een overnamebod het bod nog slagen
en is vervanging van de vennootschapsleiding nog mogelijk. Dat is dus minder
zwaar dan de uitgifte van 100% van het geplaatst kapitaal. Bij activisme is
het bovendien van een andere orde als de macht van de activisten wordt
geneutraliseerd door een gelijk aantal aandelen uit te geven. In wezen wordt de
beslissing dan overgelaten aan de overige aandeelhouders. Een ander relevant
aspect kan zijn hoeveel op de uitgegeven aandelen wordt gestort. Hoe meer
ervoor wordt betaald, hoe minder snel de uitgifte disproportioneel zal zijn. De
constructie rondom beschermingsprefs is ontworpen om tegen relatief lage
kosten hoge stemmenmacht te verschaffen. Dit wordt bewerkstelligd door de
(doorgaans lage) nominale waarde van de aandelen, waarvan slechts 25%
behoeft te worden volgestort.135 Er wordt dus voor een substantieel lager
bedrag dan de beurskoers stemmen verworven. Als dat element er niet of
minder is, zal de uitgifte minder snel disproportioneel zijn.136 Dit kan bijvoor-
beeld van belang zijn als aandelen worden uitgegeven aan een white knight.

De Stork-uitspraak van de Ondernemingskamer nader bezien
Tegen deze achtergrond is het interessant om de Stork-uitspraak van de
Ondernemingskamer te bekijken (zie hiervoor reeds § 2.4.2 onder B). De
Ondernemingskamer heeft daarin twee kernbeslissingen genomen: zij heeft de
ava verboden te stemmen over het ontslag van commissarissen en de statuten-
wijzigingen en zij heeft de intrekking van de door Stork uitgegeven bescher-
mingsprefs gelast. De vraag is waarom de Ondernemingskamer voor deze route
heeft gekozen. Mijns inziens had de Ondernemingskamer zich hier moeten
beperken tot het beoordelen van de beschermingsmaatregel, aan de hand van de
RNA-norm.137 Het verbieden van de stemming had achterwege kunnen blijven.
De Ondernemingskamer stelt dat het niet is uitgesloten dat het ontslag in strijd

135. Zie hierover § 2.3.2 onder B.
136. Het gaat er dus om in hoeverre sprake is van daadwerkelijk risicodragend kapitaal. Vgl. één

van de twee door de High Level Group geformuleerde guiding principles in de benadering
van overnames, te weten die van proportionality between risk bearing capital and control.
Zie High Level Group of Company Law Experts (2002a), p. 21-22 en 28-29.

137. De Ondernemingskamer maakt niet duidelijk waarom zij van haar eigen RNA-regels is
afgeweken. Zie Raaijmakers (2007a), p. 351. Volgens Leijten heeft de OK dit gedaan omdat
dit de ondernemingsleiding teveel comfort had gelaten bij het zoeken naar een oplossing
door de benoemde commissarissen. Zie Leijten (2007a), p. 162.
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zou zijn met art. 2:8 BW.138 Het toetsen van uitoefening van een kernbevoegd-
heid van aandeelhouders, die inzake benoeming en ontslag van de vennoot-
schapsleiding, is een lastige weg en vergroot de onduidelijkheid.139 Het was
mijns inziens ook niet nodig. Er was sprake van een beschermingssituatie.
Voortzetting van het beleid werd bedreigd en bescherming kon dus gerecht-
vaardigd zijn. Het gedrag van een of meer grootaandeelhouders, voor de
Ondernemingskamer de basis om de stemming te verbieden, kon worden
meegenomen in de beoordeling of de reactie van het bestuur adequaat en
proportioneel is. Het gaat immers om proportionaliteit ten opzichte van de aard
van de bedreiging. Helaas past de Ondernemingskamer bij de beoordeling van
de beschermingsprefs de RNA-norm niet expliciet toe. De Ondernemingskamer
acht de uitgifte van de beschermingsprefs – voorshands – in strijd met art. 2:8
BW.140 Het is echter niet helemaal duidelijk waarom. Het lijkt erop dat de
Ondernemingskamer de prefs niet toelaatbaar acht, omdat ze de uitoefening van
het ontslagrecht in wezen ‘permanent illusoir’ (kunnen) maken. Dit was
volgens de Ondernemingskamer hier niet te rechtvaardigen. Bovendien is
volgens de Ondernemingskamer uitgifte alleen toegestaan voor het scheppen
van tijd en gelegenheid voor overleg en dat overleg was er al ruimschoots
geweest.141 Deze overwegingen zouden kunnen worden opgevat als een
oordeel over de proportionaliteit van de maatregel in de zin van RNA, maar
ook in dat geval kunnen zij mijns inziens de conclusie over de ontoelaatbaar-
heid van de uitgifte niet dragen.

De vraag is waarom de Ondernemingskamer de rechtvaardiging van de
uitgifte niet kon vinden in de grote risico’s die waren verbonden aan de strategie
van Centaurus c.s. Een dergelijk oordeel heeft de Hoge Raad bij RNA in wezen
ook gegeven. Teneinde de status quo te handhaven, is de uitgifte in dat geval

138. Dit recht is dus niet onbeperkt. Zie ook Leijten (2007a), p. 161.
139. Dit mede vanwege het feit dat de OK niet ruimhartig motiveert. Zij gaat niet in op de redenen

voor ontslag (dat met redenen omkleed moet zijn). Hier zou de OK juist op moeten letten. Zie
Kamerstukken I 2003/2004, 28 179, D., p. 10. Bovendien bepaalt de OK dat ook niet over de
statutenwijziging mag worden gestemd; dat wordt zelfs helemaal niet gemotiveerd. Zie Leijten
(2007a), p. 161-162. Zie ook de kritiek op de onvoorspelbaarheid van de uitspraken van de OK
van Raaijmakers (2007a), p. 353.

140. Ook De Jongh (2007) gaat hier (kort) op in.
141. De OK hecht verder belang aan de toelichtingen uit het verleden (vijandige overname,

malafide overval, raider). Het gebruik van de ontslagbevoegdheid valt hier niet binnen. De
voorliggende situatie kon niet worden aangemerkt als een poging tot ongewenste overval of
malafide overval. Leijten acht het beter om de uitgifte uitsluitend te toetsen aan de hand van
de omstandigheden van het geval bij uitgifte en geen, althans weinig, gewicht toe te kennen
aan uitlatingen uit het verre verleden. Dit sluit volgens hem ook beter aan bij de door de
Hoge Raad in RNA aangelegde maatstaf. Zie Leijten (2007a), p. 163. Zie voor vergelijkbare
kritiek ook Raaijmakers. Alleen al vanwege het feit dat het fenomeen hedge fund toen
onbekend was snijdt de taalkundige analyse van de OK geen hout. Zie Raaijmakers (2007a),
p. 351. Zie in gelijke zin ook Hermans (2009b), nr. 6 en conclusie AG Timmerman bij HR
ASMI, ov. 3.7.17-3.7.19
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wel toelaatbaar geacht. Ook daar was de ontslagbevoegdheid in het geding. Dat
had mijns inziens ook hier gekund. Bovendien is de benadering van de
Ondernemingskamer enigszins willekeurig. De redenering over de risico’s
van de door Centaurus c.s. voorgestane strategie was wel goed genoeg om de
ava op grond van art. 2:8 BW te verbieden bepaalde besluiten te nemen, maar
niet goed genoeg om het hanteren van een beschermingsmaatregel te recht-
vaardigen, welke maatregel precies hetzelfde doel beoogde als dat verbod van
de Ondernemingskamer, te weten handhaving van de status quo. De redenering
van de Ondernemingskamer over het permanent illusoir kunnen maken van
rechten overtuigt evenmin. Het feit dat beschermingsprefs de uitoefening van
rechten permanent illusoir kunnen maken is niet doorslaggevend. De Hoge
Raad heeft in RNA vergelijkbare overwegingen van de Ondernemingskamer
verworpen.142 Bovendien kan worden betoogd dat de uitgifte van aandelen de
uitoefening van het stemrecht voor aandeelhouders niet illusoir maakt. Men kan
gewoon nog stemmen, alleen heeft het minder effect. De Ondernemingskamer
stelt verder dat uitgifte alleen is toegestaan voor het scheppen van tijd en
gelegenheid voor overleg en dat overleg was er al ruimschoots geweest. Ook
deze redenering gaat niet op. Zoals hiervoor besproken, kan het doel van de
maatregel een rol spelen bij de beoordeling. De Hoge Raad heeft in RNA
geoordeeld dat de beschermingsmaatregel noodzakelijk was in afwachting van
verder overleg en om de status quo te handhaven zodat niet zonder voldoende
overleg wijzigingen worden aangebracht in de samenstelling van het bestuur of
in het beleid.143 Het is de vraag of de uitgifte hier niet noodzakelijk was voor
verder overleg en of het overleg er al voldoende was geweest. De stichting
kwam pas in actie nadat het ontslag was geagendeerd. Wanneer had zij dan in
actie moeten komen? Wanneer nam de bedreiging dan een aanvang? Wanneer
had de stichting haar kansen verbruikt, waardoor het te laat was? Er kan ook
worden betoogd dat de dreiging pas manifest werd bij agendering van het
ontslagbesluit.144 Deze aspecten hadden mijns inziens moeten worden meege-
wogen in een oordeel over de proportionaliteit van de maatregel, conform de
RNA-norm. De uitkomst bij het toepassen van de RNA-norm zou mijns inziens
zijn geweest dat de maatregel om voornoemde redenen niet disproportioneel
was.145 Daarbij is wel duidelijk dat beschermingsprefs niet permanent mogen
blijven uitstaan. Met die druk zou dus ook de vennootschapsleiding van Stork

142. Daar bleek volgens de Hoge Raad uit het verslag niet dat de maatregel niet na verloop van
tijd ongedaan gemaakt zou kunnen worden. Zie OK RNA, rov. 3.7-3.9 en HR 18 april 2003,
NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez (RNA/Westfield), rov.
3.7-3.9. Zie Leijten (2007a), p. 162.

143. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez
(RNA/Westfield), rov. 3.7.

144. Zie in gelijke zin Raaijmakers (2007a), p. 351.
145. Zie ook Raaijmakers (2007a), p. 350-351.
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hebben moeten onderhandelen bij het vinden van een oplossing. Als de
Ondernemingskamer weinig vertrouwen had in het feit dat partijen een oplos-
sing zouden vinden, dan had de Ondernemingskamer alsnog onafhankelijke
commissarissen kunnen benoemen om partijen hierbij de weg wijzen. De
uitkomst, die in grote lijnen breed werd ondersteund, had dus ook op deze
wijze kunnen worden bereikt. Het voordeel zou zijn geweest dat de RNA-norm
consistent zou zijn toegepast. Daarmee zou meer duidelijkheid zijn ontstaan
over de invulling van de RNA-norm.

De ASMI-uitspraken van de Ondernemingskamer nader bezien
De beoordeling van de uitgifte van beschermingsprefs speelt ook in de ASMI-
beschikkingen van de Ondernemingskamer een prominente rol (zie hierover
§ 2.4.2 onder D). De Hoge Raad komt in zijn uitspraak aan de beoordeling
hiervan niet toe. De Ondernemingskamer stelt in dit geval uitdrukkelijk dat de
uitgifte in principe aan de RNA-norm dient te worden getoetst. In haar eerdere
beschikking van 13 mei 2009 oordeelde de Ondernemingskamer op grond van
deze norm dat de stichting gerechtigd was de optie uit te oefenen.146 In de
latere – bij de Hoge Raad bestreden – beschikking van 5 augustus 2009 blijft zij
hierbij, maar komt zij tot het oordeel dat niet is uitgesloten dat de stichting de
optie heeft uitgeoefend in strijd met het doel waarvoor het was bedoeld. Het
doel van de interventie dient volgens de Ondernemingskamer te worden beperkt
tot het handhaven van de status quo en het creëren van omstandigheden
waaronder vruchtbaar overleg mogelijk zou worden. De stichting diende zich
daarom onafhankelijk van het bestuur en de rvc van ASMI op te stellen,
hetgeen zij volgens de Ondernemingskamer niet heeft gedaan. Volgens de
Ondernemingskamer kan niet worden uitgesloten dat de stichting de bestuur-
ders en commissarissen de hand boven het hoofd heeft gehouden. Het moet
ernstig worden betwijfeld of zij haar optierecht niet (in aanmerkelijke mate)
met het oog op die rol heeft uitgeoefend. Daarvoor was de optie niet bedoeld.
De Ondernemingskamer acht mede daarom gegronde redenen aanwezig om
te twijfelen aan een juist beleid terzake van de verlening van de optie en de
besluitvorming ten aanzien van de uitoefening door de stichting. Bij dit laatste
merkt de Ondernemingskamer op dat de stichting door de uitoefening van
de optie als medebeleidsbepaler heeft te gelden.147

146. OK 13 mei 2009, JOR2009/163 m.nt. Hermans (ASMI I). Zie ook AG Timmerman ov.
3.7.22.

147. OK 5 augustus 2009, JOR2009/254 m.nt. Hermans (ASMI II), rov. 3.25-3.27. Ik laat hier
ook buiten beschouwing het oordeel van de OK dat niet kan worden uitgesloten dat de optie
slechts mocht worden verleend voor een periode van vijf jaar, en uitsluitend voor gevallen
waarin sprake was van een vijandige overname, en dat daarom gegronde redenen zijn om te
twijfelen aan een juist beleid van ASMI in 1996 en 1997 (rov. 3.18-3.22).
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Het handelen van de stichting dient mijns inziens inderdaad aan de RNA-norm
te worden getoetst.148 Mijns inziens heeft de Ondernemingskamer in deze
uitspraak de RNA-norm echter niet juist ingevuld. Het is voor toekomstige
kwesties jammer dat de Hoge Raad hier niet op in is gegaan.149 Volgens de
Ondernemingskamer volgt uit deze norm dat de stichting een onafhankelijke,
bemiddelende rol dient te spelen, die eraan bijdraagt dat voorwaarden ontstaan
voor vruchtbaar overleg. In dit verband stelt de Ondernemingskamer dat het feit
dat vóór uitoefening van de optie telefonisch overleg heeft plaatsgevonden tussen
de stichting en het bestuur, en dat de ‘afhankelijke’ bestuurders pas in 2008 zijn
afgetreden, mede aanleiding geven om te twijfelen aan de onafhankelijke positie,
althans twijfel oproepen over haar juiste taakopvatting. Kortom, volgens de
Ondernemingskamer heeft de stichting haar taak zoals die uit de RNA-norm
voortvloeit, niet goed opgevat. Bij het aannemen van een dergelijke onafhanke-
lijke, bemiddelende taak zet ik mijn vraagtekens. De stichting is geen orgaan van
de vennootschap en kan ook niet tot verantwoording worden geroepen. Zij heeft
een ruime beleidsvrijheid om haar doel te realiseren. Zij kan wel bemiddelen,
maar dat hoeft niet. De stichting behoeft ook zeker niet onafhankelijk te zijn, in de
zin dat zij geen partij mag kiezen.150 Een dergelijke rol vloeit mijns inziens niet
voort uit het feit dat de stichting onafhankelijk moet zijn teneinde in aanmerking
te komen voor de uitzondering op de biedplicht uit de verplicht bod regeling
(art. 5:71 lid 1 sub c Wft). Sterker nog, ik heb grote aarzeling om teveel gewicht
toe te kennen aan de onafhankelijkheid van een dergelijke stichting.151 Vroeger

148. Zie ook Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* (2009), nr. 635, Nieuwe Weme
(2007c), p. 161, Van Ginneken (2010), nr. 10 en A-G Timmerman, ov. 3.7.7

149. De HR oordeelt dat de stichting geen medebeleidsbepaler is in de zin van het enquêterecht
en dat de handelingen van de stichting dus ook niet kunnen leiden tot gegronde redenen om
aan een juist beleid te twijfelen. Zie HR 9 juli 2010 JOR 2010/228 m.nt. Van Ginneken (HR
ASMI), rov. 4.7. Zie hierover ook Raaijmakers (2009), p. 742-743. Zie over de gevolgen
hierover § 2.4.2 onder D en Van Ginneken (2010), nr. 9.

150. Zie AG Timmerman ov. 3.7.7 en ov. 3.7.11. Volgens Timmerman kan echter niet worden
gelezen dat de OK de opvatting huldigt dat de stichting een bemiddelende taak zou hebben.
Wel benadrukt de OK dat de stichting haar taak in die zin niet goed heeft opgevat dat zij
eraan had dienen bij te dragen dat er voorwaarden ontstonden voor vruchtbaar overleg.
Kennelijk wenst de OK dat de stichting de-escalerend en objectief optreedt. Zie ov. 3.7.22.

151. De vraag kan worden gesteld waarom de uitkomst van een vijandige overname in handen van een
onafhankelijke stichting moet worden gelegd, die geen orgaan is van de vennootschap. Zie ook
Winter (2007), p. 131-132, die constateert dat in Nederland bij een overnamegevecht of
fundamentele conflicten over de toekomst van de vennootschap tussen aandeelhouders en
vennootschapsleiding, de beslissing in handen wordt gelegd van buitenstaanders. Bestuur en
rvc bevinden zich in principe in een betere positie om over het een en ander te oordelen. Zie ook
De Kluiver (2009b), p. 235. Wat dat betreft is een put-optie constructie logischer. De constructie
met een call-optie is gegroeid in de tijd dat het ernaar uitzag dat de Richtlijn onverkort zou worden
ingevoerd (zonder optionele regeling) en art. 9 van toepassing zou worden. In dat geval biedt een
call-optie nog wel bescherming, en een put-optie niet meer. Zo was althans de gedachte. Hierover
is in de literatuur een discussie ontstaan. Zie laatstelijk hierover Dortmond (2008b).
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zaten doorgaans ook bestuurders en commissarissen van de vennootschap in het
bestuur van dergelijke stichtingen, binnen de door Bijlage X gestelde eisen. Door
de formulering van de hiervoor genoemde uitzondering op de biedplicht maken
bestuurders en commissarissen tegenwoordig meestal geen deel meer uit van het
bestuur van de stichting. Hiermee is echter het doel en de aard van de constructie
niet veranderd. Deze moet worden gezien voor wat het is, een beschermings-
maatregel. Bestuurders van dergelijke stichtingen moeten doorgaans handelen in
het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het lijkt
mij niet meer dan logisch dat zij dan overleggen met het bestuur en de rvc van de
vennootschap wiens belangen zij moeten behartigen. Sterker nog, het zou
onwenselijk zijn als dat niet zo was. Mijns inziens heeft de Ondernemingskamer
de RNA-norm verkeerd ingevuld door aan te nemen dat een beschermingsstich-
ting slechts een bemiddelende en onafhankelijke rol mag aannemen. De kern van
de RNA-norm blijft de vraag of een beschermingsmaatregel een adequate en
proportionele reactie is. Dat kan het ook zijn zonder een onafhankelijke en
bemiddelende opstelling van de stichting. In deze kwestie kan worden gecon-
stateerd dat zowel de intrekking van de preferente aandelen als de hernieuwde
optieverlening door de ava zijn gesanctioneerd, waarbij de stichting zelf op last
van de Ondernemingskamer over de optieverlening niet heeft meegestemd. De
ava heeft aan bestuur en rvc decharge verleend en in een eerder stadium de
voorgestelde strategiewijziging afgewezen. Hier kan toch een vorm van sancti-
onering door de ava in worden gezien.152 Dit lijken mij sterke indicaties dat de
uitoefening adequaat en proportioneel was.

2. Bindende voordrachten
Het gebruikmaken van bindende voordrachtsrechten voor benoeming van
bestuurders en/of commissarissen kan beschermend werken.153 In situaties
waarbij een of meer aandeelhouders het ontslag van bestuur en/of commissa-
rissen op de agenda van een aandeelhoudersvergadering plaatsen, met het doel
deze door eigen kandidaten te vervangen, kunnen deze rechten van belang zijn.
Deze voordrachtsrechten kunnen ook een rol spelen bij vijandige overnames.
Dan spelen ze ofwel een rol in de eerste fase (als een (potentiële) bieder
vooruitlopend op of tijdens het bod een vertegenwoordiging in het bestuur of
rvc probeert te krijgen), ofwel in de tweede fase, nadat een bod gestand is
gedaan. In dat laatste geval wil de bieder, de nieuwe (meerderheids)aandeel-
houder, overgaan tot vervanging van de zittende vennootschapsleiding. Dit zou
door het doen van bindende voordrachten kunnen worden beperkt. De voor-
drachtsrechten zijn van oudsher bedoeld om de continuïteit van bestuur te
kunnen waarborgen en te beschermen tegen aandeelhoudersabsenteïsme. Mijns
inziens dient de wijze waarop van deze voordrachtsrechten gebruik wordt

152. Zie ook Raaijmakers (2009), p. 741-742.
153. Zie over bindende voordrachten § 2.3.2 onder A.
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gemaakt in principe ook aan de RNA-norm te worden getoetst. Als de
voordrachtsrechten verbonden zijn aan prioriteitsaandelen, dienen de besluiten
van de prioriteitsaandeelhouders, vaak een bevriende stichting, aan de RNA-
norm getoetst (net als bij een stichting preferente aandelen). Indien de rechten
toekomen aan de rvc, wordt het handelen van de rvc getoetst. Hoe een en ander
precies uitpakt zal voor een groot deel afhangen van de desbetreffende statutaire
regeling.154 Daarbij zal het gebruik maken van een voordrachtsrecht mijns
inziens niet snel inadequaat en disproportioneel zijn.155 Deze rechten zijn nu
juist gegeven om uitgeoefend te worden bij de benoeming van bestuursleden en
commissarissen. Als degene die het recht uitoefent te goede trouw van oordeel is
dat de voorgestelde kandidaat de beste kandidaat is, zal daar niet snel iets tegen in
te brengen zijn. Dit temeer daar bindende voordrachten in principe conform de
Code dienen te kunnen worden doorbroken door een meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, die een derde van het uitstaande kapitaal vertegenwoor-
digen.156 Onder omstandigheden zou het inadequaat en disproportioneel kunnen
zijn om bindende voordrachten te gebruiken in strijd met de wens van een grote
meerderheid van de aandeelhouders, die net niet voldoende stemmen hebben om
de voordracht te doorbreken.

3. Deal protection measures
Deal protection measures kunnen in vijandige overnamesituaties zeker relevant
zijn.157 Deal protection measures worden vaak gebruikt indien de doelvennoot-
schap zich als geheel in de armen van een white knight werpt.158 In die gevallen
zal men het fusie- of andere overeenkomst met deze white knight willen
beschermen. De doelvennootschap zal proberen de white knight zo veel
mogelijk aan zich te binden of te bevoordelen. Tegelijkertijd zal de white
knight proberen de doelvennootschap zoveel mogelijk uit de klauwen van

154. Van belang is bijvoorbeeld wie het aantal bestuursleden en commissarissen bepaalt en hoe
precies wordt omgegaan met de invulling van vacatures na ontslag.

155. Het voorgaande kan tot op zekere hoogte ook gelden voor ontslagbeperkingen die een
discretionaire bevoegdheid inhouden en een bepaalde handeling vereisen. Bijvoorbeeld alleen
ontslag op voordracht van de prioriteitsaandeelhouders of rvc. Wat ook kan voorkomen is
een statutaire regeling dat ontslag dat niet wordt gegeven op voordracht van een bepaald orgaan
een hogere meerderheid nodig heeft. In die gevallen is geen aparte handeling nodig en is dus
geen sprake van een post-dreiging beschermingsmaatregel dat aan RNA kan worden getoetst.
Dergelijke bepalingen kunnen zoals opgemerkt als pre-dreiging maatregelen wel meespelen in
de beoordeling of andere maatregelen adequaat en proportioneel zijn.

156. Zie best practice bepaling IV.1.1 Code (2008). In de meeste gevallen zal een succesvolle
bieder deze versterkte meerderheid in de tweede fase kunnen halen, en zullen de
voordrachtsrechten in die situaties dus een minder grote rol spelen dan bij activisme.

157. Zie hierover § 2.3.2 onder F en § 3.3.2 onder D5.
158. Dit is dus een verschil met de verkoop van een kroonjuweel, waar alleen een belangrijk

onderdeel bij een white knight wordt ondergebracht. Dergelijke transacties kunnen overigens
ook met deal protection measures worden beschermd.
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mogelijk concurrerende bieders te houden. Dit kunnen zij doen door deal
protection measures in de overeenkomst op te nemen. Deze zijn er in vele
soorten en maten: no talk provisions, no shop provisions, termination fees of
break-up fees, lock-ups enz.159 Deal protection measures worden ook buiten
vijandige situaties gebruikt en zijn standaard onderdeel van fusieovereenkom-
sten.160 Zij behoeven dus niet te zijn opgenomen in reactie op een concrete,
reeds bestaande, dreiging, maar worden ook als het ware uit voorzorg opge-
nomen tegen potentiële toekomstige dreigingen. Zoals besproken, zijn dit mijns
inziens beide reële bedreigingen in de zin van de eerste stap uit de RNA-norm.
Zo bezien kunnen dit soort bepalingen mijns inziens vrijwel altijd aan de
materiële RNA-norm worden getoetst. Het gaat erom of het een adequate en
proportionele reactie is op een concrete bedreiging (als er bijvoorbeeld meer-
dere bieders zijn) of op een potentiële bedreiging (als er nog geen concurre-
rende bieding is maar deze mogelijk wel zal komen).

De beoordeling of deal protection measures aan de tweede stap van de RNA-
norm voldoen zal voor een groot deel afhangen van de specifieke omstandig-
heden van het geval. Dergelijke bepalingen zullen daarbij mijns inziens eerder
disproportioneel zijn als ze geen uitweg bevatten, waardoor de vennootschaps-
leiding nog onder de verplichtingen uit de overeenkomst uit kan, zogenoemde
fiduciary outs.161 Bijvoorbeeld wanneer een superieur bod zich aandient of als
de omstandigheden zodanig wijzigen dat de fusie niet meer in het belang is van
de vennootschap.162 In de Amerikaanse praktijk bevatten fusieovereenkomsten
veelal een fiduciary out om een rechterlijke beoordeling te kunnen overleven.
Ook in Nederland zullen dergelijke bepalingen mijns inziens een rol spelen bij
de beoordeling van deal protection measures aan de hand van de RNA-
norm.163 Als het gaat om break-up of termination fees kan een objectieve
maatstaf worden gehanteerd. In het VK heeft men daarvoor gekozen. In de City
Code on Takeovers and Mergers wordt gesteld dat 1% van de transactiewaarde
het maximum is.164 In de VS geen hard en fast rules te geven wanneer een

159. Zie hierover reeds § 2.3.2 onder F en § 3.3.2 onder D5.
160. Zie ook Stevens (2008), p. 207 e.v.
161. Zie Stevens (2008), p. 203-206 en De Brauw (2008), p. 66.
162. Zie De Brauw (2008), p. 66. Zie ook De Kluiver (2003b), p. 45.
163. Betoogd kan worden dat als bestuur en rvc de doelvennootschap al te zeer bindt er sprake kan

zijn van onbehoorlijke taakuitoefening op grond van artikel 2:9 BW en strijd met de
redelijkheid en billijkheid ten opzichte van onder meer de aandeelhouders op grond van
artikel 2:8 BW. Zie De Brauw (2008), p. 66-67. Zie hierover ook Stevens (2008), p. 222-227.

164. Zie Rule 21.2 City Code on Takeovers and Mergers. De Brauw stelt mede op grond hiervan
dat in de praktijk als vuistregel wordt gesteld dat 1% van de “equity value” als break fee
aanvaardbaar is. Zie De Brauw (2008), p. 67.
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break fee nog gerechtvaardigd is.165 Ook in Nederland hebben wij geen
objectieve maatstaf.166 De Engelse praktijk lijkt mij een goed aanknopingspunt,
maar het hangt mijns inziens ook van andere omstandigheden af, bijvoorbeeld
of en op welke wijze de break fee is gecombineerd met andere soorten
bepalingen.167 Ook is relevant wat de doelvennootschap heeft gedaan om te
bezien of dit de beste transactie is die gesloten kan worden. Is er sprake geweest
van een market check vooraf168 (eventueel zelfs een veiling) of doet men deze
market check nadat de overeenkomst is getekend, in de vorm van een go shop
bepaling? Het geheel moet integraal worden beoordeeld. Hierbij zou ik menen
dat ook hier, in lijn met de Amerikaanse jurisprudentie, de vraag is of deze
bepalingen prohibitief zijn voor andere biedingen. Een vergelijkbaar aankno-
pingspunt is te vinden in de beschikking van de Ondernemingskamer in RNA,
waaruit kan worden afgeleid dat een break fee geen adequate en proportionele
reactie is als deze buitensporig bezwaarlijk is voor een andere overnemer.169

Zoals eerder opgemerkt zal hier de specifieke situatie een belangrijke rol
spelen. Er is een verschil tussen een gewone fusie, zonder concrete bedreiging,
en een concrete biedingssituatie, waarbij er al meer gegadigden zijn. In dat
laatste geval kunnen deal protection measures, die bijvoorbeeld met één van de
bieders worden gesloten, strenger worden beoordeeld. We komen dan meer in
de buurt van Revlon-achtige situaties, waar beschermingsmaatregelen in het
algemeen minder snel proportioneel zullen zijn. Dit is in lijn met de eerder
aangehaalde overweging van de Hoge Raad in ABN AMRO, namelijk dat het
bestuur onder omstandigheden gehouden is de gerechtvaardigde belangen van
potentiële serieuze bieders te respecteren en zich dient te onthouden van
maatregelen die mogelijke biedingen kunnen frustreren en die de belangen
van de desbetreffende bieders onevenredig kunnen schaden, bijvoorbeeld
doordat zij een level playing field illusoir maken.170 Deze overweging kleurt

165. Zie hiervoor § 3.4.4 onder B. Zie ook Assink (2008b) en Stevens (2008), p. 226-227. Zie
voor een interessante vergelijking van de Amerikaanse en Engelse praktijk Coates (2009).

166. Dergelijke bepalingen kunnen worden getoetst aan de regels omtrent doeloverschrijding (2:7
BW), behoorlijke taakvervulling (art. 2:9 BW), goede zeden (3:40 BW) (zie ook Honée
(2000b) en boetebedingen (6:91 BW). Zie hierover Stevens (2008), p. 219-237. Ik beperk
met hier tot toetsing aan art. 2:8 BW, aan de hand van de RNA-norm (waar Stevens ook op
ingaat, zie Stevens (2008), p. 222-227).

167. Hier zou een zogenoemde bifurcated break fee een rol kunnen spelen, waarbij de hoogte van
het bedrag wordt gedifferentieerd, al naar gelang de specifieke situatie. Zie hierover Zie Van
Uchelen (2009), p. 291.

168. Zie Assink (2008b), p. 94.
169. Zie Stevens (2008), p. 226, waar hij verwijst naar OK 22 maart 2002, JOR 2002/82, rov.

3.30.
170. HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434, m.nt. Maeijer, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme (HR ABN

AMRO), rov. 4.6.
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de tweede stap in de RNA-norm verder in. Als de deal protection measures
andere biedingen frustreren en de belangen van de overige serieuze bieders
onevenredig schaden, zullen deze niet voldoen aan de RNA-norm.171 Hieruit
blijkt mijns inziens ook dat bij meer concrete biedingen handelingen sneller
disproportioneel zullen zijn. Bovendien, hoe concreter de biedingen, hoe eerder
een bepaling disproportioneel zal zijn. Het zal in de praktijk niet eenvoudig zijn
om deze afwegingen te maken. Market practice kan hierbij ook een rol spelen.

4. Crown jewel defenses (ABN AMRO)
Bij crown jewel defenses wordt een kroonjuweel van de onderneming aan een
derde verkocht waardoor de overname van de doelvennootschap minder aan-
trekkelijk wordt.172 Hierbij moet worden gedacht aan de verkoop van de best
renderende divisie, of een ander voor de bieder zeer aantrekkelijk onderdeel van
de doelvennootschap.173 De verkoop van een kroonjuweel is doorgaans een vrij
definitieve maatregel. Dat wil zeggen, deze is meestal niet terug te draaien.
Vervanging van de vennootschapsleiding, door een overname of door een proxy
contest, zal hieraan niet veel af doen. Vanuit dat oogpunt is het ook een zwaar
middel. Ook hier kunnen deal protection measures een rol spelen. Hier speelt
dan de vraag in hoeverre de overeenkomst met de koper van de kroonjuweel als
het ware is dichtgetimmerd. Dit kan met deal protection measures zoals een
termination fee. Deze moeten dan in de beoordeling worden meegewogen om te
beoordelen of de reactie adequaat en proportioneel is. Het gaat om het totaal-
pakket aan eventuele beschermingsmaatregelen. Ook bij dit soort beschermings-
maatregelen gaat het om de feitelijke omstandigheden van het geval. Ten eerste
speelt hier nadrukkelijker de vraag of het überhaupt wel een beschermingsmaat-
regel is. Zie bijvoorbeeld de ABN AMRO-kwestie, waar werd geoordeeld dat de
verkoop van LaSalle een buitenkans was, en dus niet als beschermingsmaatregel
was aan te merken. Als het inderdaad een buitenkans is, dan behoeft de verkoop
niet aan de materiële RNA-norm te worden getoetst. Daarbij kan het uitmaken of
er wel of geen sprake is van een concrete dreiging. Als er geen concrete dreiging
is, is een dergelijke verkooptransactie in de regel geen probleem. Deze behoort
dan gewoon tot de bevoegdheid van het bestuur, met goedkeuring van de rvc. Als
de transactie ingrijpend genoeg is, kan het nog onder art. 2:107a BW vallen en
moet het door de ava worden goedgekeurd. Als er wel een concrete dreiging is,
ligt het ingewikkelder. Dan is relevant of de transactie past binnen de bestaande
strategie en of men er al langer mee bezig was. Als beide niet het geval is, dan lijkt
het al sneller op een specifieke reactie op de dreiging. Dan kan ten minste worden
gesteld dat het bestuur van de doelvennootschap de schijn tegen heeft dat het
een beschermingsmaatregel is. De mogelijkheid bestaat dan nog dat het een

171. Zie ook De Brauw (2008), p. 67.
172. Zie hierover § 2.3.2 onder F.
173. Zie over (de klassieke omschrijving van) de crown jewel defense § 2.3.2 onder F.
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buitenkans is, zoals bij ABN AMRO werd geoordeeld. Het kan inderdaad zo zijn,
dat er toevallig na de dreiging een bod binnenkomt die zo goed is dat deze niet te
weigeren is. Dit is een zeer feitelijke beoordeling. Ik zou de RNA-norm evenwel
ruim willen toepassen. Ik zou dus niet te snel willen aannemen dat een bepaalde
handeling geen beschermingsmaatregel is.

Bij de beoordeling of een bepaalde transactie voldoet aan de materiële
RNA-norm is art. 2:107a BW relevant. Dit artikel zorgt er normaal gesproken
voor dat werkelijk majeure transacties aan de ava ter goedkeuring worden
voorgelegd. Als de aandeelhoudersvergadering een specifieke transactie goed-
keurt, nadat sprake is van een concrete dreiging, dan lijkt mij dat een dergelijke
transactie niet snel inadequaat en disproportioneel zal zijn. Ook al is het
duidelijk een beschermingsmaatregel. Dit is in lijn met de gedachte achter
art. 9 Richtlijn (zie hiervoor § 10.4.3 onder A5.). In het verlengde hiervan
kan worden betoogd dat als de desbetreffende transactie niet op grond van
art. 2:107a BW behoeft te worden voorgelegd, de kans minder groot is dat de
transactie zodanig is dat het disproportioneel is.

Van belang bij een beoordeling is verder de prijs die voor het kroonjuweel is
ontvangen (de doelvennootschap krijgt voor de verkoop van het kroonjuweel
immers iets terug) en de gevolgde procedure. Bovendien geldt mijns inziens ook
hier weer dat als er meer biedingen zijn, de verkoop van een kroonjuweel minder
snel proportioneel zal zijn dan als dat nog niet het geval is. Dit zal des te meer
gelden als de verkoop duidelijk de ene bieder bevoordeelt boven de andere.
Hiermee komt men in de buurt van het illusoir maken van een level playing field,
zoals door de Hoge Raad verwoord.174 Als de transactie enkel en alleen gericht is
op de frustratie van het bod, dan zal het al snel disproportioneel zijn.

De ABN AMRO-uitspraken nader bezien
Mijns inziens is op dit punt in de ABNAMRO-zaak een kans gemist om de RNA-
norm op dit punt in te kleuren. De vraag is waarom de verkoop van LaSalle niet
aan de RNA-norm is getoetst. Het was duidelijk dat de Ondernemingskamer
vraagtekens zette bij de gang van zaken. Als zij zich inderdaad zorgen maakte
over het feit dat ABN AMRO met de verkoop van LaSalle een kroonjuweel had
verkocht, het fusieakkoord met Barclays (daarmee) te veel wilde doordrukken en
concurrerende biedingen onmogelijk wilde maken, dan had zij mijns inziens de
handelingen van ABN AMRO als beschermingsmaatregelen aan de hand van de
RNA-norm kunnen toetsen.175 De Ondernemingskamer heeft de verkoop van

174. Zie HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434, m.nt. Maeijer, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme,
rov. 4.6.

175. Zie Van Ginneken (2007a), p. 330. Zie ook de conclusie van de AG nr. 5.10 en de JOR-noot
van Nieuwe Weme, nr. 10. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/
110 m.nt. Blanco Fernandez (RNA/Westfield). Zie ook Van Ginneken (2007b) en Doorman
(2008a), nrs. 28-35.
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LaSalle in haar eerste beschikking echter als buitenkans aangemerkt, en niet als
een beschermingsmaatregel.176 Zij koos ervoor de transactie aan te pakken via de
route van een zeer ruime interpretatie van art. 2:107a BW. In wezen heeft zij
hiermee de passiviteitsregel toegepast. Verkoop was alleen toegestaan met toe-
stemming van de ava. Mede doordat de Ondernemingskamer de transactie
hiermee in de sleutel heeft gesteld van de bevoegdheidsverdeling tussen bestuur
en ava, heeft ook de Hoge Raad de transactie niet als beschermingsmaatregel
beoordeeld. Door de vernietiging van de eerste beschikking van de Onderne-
mingskamer door de Hoge Raad, diende de Ondernemingskamer alsnog te
beoordelen of de verkoop van LaSalle een beschermingsmaatregel was. Ook in
tweede instantie past zij echter de RNA-norm niet toe. De Ondernemingskamer
komt uiteindelijk tot conclusie dat de verkoop van LaSalle helemaal geen
beschermingsmaatregel is en acht deze daarom toelaatbaar. Mijns inziens had
de transactie had in lijn met de door mij voorgestane ruime opvatting van de
RNA-norm als beschermingsmaatregel kunnen worden getoetst.177 Hiermee was
de RNA-norm weer verder ingekleurd en was een bijdrage geleverd aan een meer
coherente benadering van de normering van bestuurlijk handelen in vijandige
overnamesituaties. Of in deze concrete situatie inderdaad sprake was van een
proportionele reactie hangt zeer af van de feiten en omstandigheden van het geval.
Als het zo is dat de handelingen waren bedoeld om een bepaalde door de
vennootschapsleiding geprefereerde bieding door te drukken, met uitsluiting van
alle andere biedingen, dan was de transactie disproportioneel. Ik laat in het
midden of dat hier het geval is. Dat is aan de hand van de mij bekende feiten niet
goed te beoordelen. De Ondernemingskamer zelf lijkt niet uit te gaan van een
bewuste poging het bod te frustreren. Relevante elementen bij een dergelijke
beoordeling zouden onder meer zijn: de hoogte van de opbrengst van de verkoop,
de hoogte van de termination fee, de snelheid waarmee LaSalle is verkocht en de
procedure die daaraan ten grondslag lag, de koppeling van de verkoop van
LaSalle aan de fusie met Barclays, de (reikwijdte van de) go shop clausule, het feit
dat de opbrengst van een superior bid (mede) ten goede komt aan Barclays (en
daarmee het bod van Barclays ‘sponsort’). Hierbij moet tegelijkertijd enig begrip

176. In haar eerste beschikking is niet helemaal duidelijk wat de OK van de transactie vindt. De
verzoekers stellen in wezen dat de verkoop van LaSalle is te beschouwen als een bescher-
ming van het fusieakkoord met Barclays, en het frustreren van andere (potentiële) biedingen.
Of de OK het hiermee eens is, is niet helemaal duidelijk. In rechtsoverweging 3.15 stelt zij
dat niet is komen vast te staan dat met betrekking tot de verkoop van LaSalle sprake was van
een door ABN AMRO, Barclays en BoA gecoördineerde manoeuvre gericht op het
frustreren van de overname-intenties van het Consortium. Veeleer is aan te nemen, zo
vervolgt de OK, dat er sprake was van een “mooie opportunity”, een buitenkans. Tegelijker-
tijd concludeert de OK dat die buitenkans door ABN AMRO rechtstreeks in verband is
gebracht met het overnamebod van Barclays (rov. 3.15) en stelt zij dat de verkoop niet los
kan worden gezien van een bod op ABN AMRO (rov. 3.20).

177. Zie hierover Van Ginneken (2010), nr. 9-10.
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voor positie van de leiding van ABN AMRO worden opgebracht. Zelfstandig
blijven was kennelijk geen alternatief (meer). Dat vonden niet alleen het bestuur
en de rvc. Gezien de stemuitslagen in de ava over de resoluties van TCI vonden
ook aandeelhouders dat. Barclays had concrete interesse en stelde bepaalde eisen.
BoA deed naar het oordeel van het bestuur en de rvc van ABN AMRO een
‘wereldbod’ op LaSalle, maar stelde eveneens stevige eisen, ook qua timing. Er
was nog geen concurrerend bod, al mocht ABN AMRO de interesse van het
Consortium volgens de Ondernemingskamer niet als te vaag wegwuiven. Op
grond van simultane onderhandelingen met Barclays en BoA is de leiding van
ABN AMRO op deze resultaten uit gekomen. Als ABN AMRO niet had
toegegeven aan bepaalde eisen dan waren beide deals misschien helemaal niet
doorgegaan. Zeker als er dan uiteindelijk geen ander bod was gekomen waren
aandeelhouders waarschijnlijk ook ontstemd geweest. De vraag is of het bestuur
en de rvc van ABN AMRO deze buitenkans konden laten schieten of wellicht
steviger hadden kunnen onderhandelen. Men moet hierbij in het algemeen
voorzichtig zijn om, mede met the benefit of hindsight, te oordelen. Het gaat er
niet om of het, achteraf bezien, de beste beslissing was, maar of het besluit op dat
moment in redelijkheid kon worden genomen.

5. Golden parachutes; change of control clausules (RNA)
Golden parachutes kunnen een beschermend karakter hebben.178 Deze maat-
regelen zorgen voor hogere kosten bij de vervanging van de vennootschaps-
leiding. Als deze hoog genoeg zijn, kunnen deze de doelvennootschap
onaantrekkelijk maken voor een overname. Eenzelfde redenering kan worden
gevolgd voor bepaalde change of control clausules in optie- of andere
regelingen. Daarbij gaan dit soort maatregelen doorgaans alleen om het bestuur
of andere werknemers. Golden parachutes voor commissarissen zijn in ons
bestel minder goed denkbaar. Ten eerste hebben commissarissen geen arbeids-
overeenkomst met de vennootschap. Bovendien wordt de beloning van com-
missarissen door de ava vastgesteld.179 Ook change of control clausules in
aandelen en/of optieregelingen zullen in principe niet gelden voor commissa-
rissen. Als dat wel zo is, zullen deze al snel disproportioneel zijn aangezien zij
in strijd zijn met de best practices zoals geformuleerd door de Code. Golden
parachutes zijn in Nederland in de RNA-zaak al een keer door de Hoge Raad
beoordeeld (zie § 2.4.2 onder A). RNA had in reactie op de dreiging van
Westfield de (arbeids-) overeenkomsten van de leden van de raad van bestuur

178. Zie hierover § 2.3.2 onder F.
179. Art. 2:145 BW. Deze bevoegdheid heeft de ava al geruime tijd en is niet nieuw. Recenter is

de bepaling in de Code dat de beloning van commissarissen niet afhankelijk mag zijn van de
resultaten van de vennootschap (Principe III.7 Code (2008). Best practice bepaling III.7.1
werkt dit principe uit en bepaalt dat commissarissen geen aandelen en/of opties worden
toegekend.
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van RNA en van Freeland (die bepaalde diensten voor RNA verrichtte)
gewijzigd, onder meer door de omschrijving van change in control te ver-
ruimen. De Hoge Raad heeft aan de hand van zijn eigen RNA-norm geoordeeld
dat de invoering van deze golden parachutes wanbeleid opleverden. De
wijzigingen in de overeenkomsten vormden op zichzelf bezien een aanvaard-
bare maatregel ter bescherming van de in de onderneming werkzame personen
die van de door Westfield beoogde wijzigingen in de bedrijfsvoering (extra)
gevaar voor hun positie hadden te duchten. Het doel was dus op zichzelf
aanvaardbaar. De maatregelen waren echter disproportioneel, niet zozeer in de
verhouding tot de bedreigende partij (Westfield), maar in verhouding tot de
aandeelhouders in hun gezamenlijkheid.180 De Hoge Raad oordeelde dat sprake
is van een disproportionele en daarmee onaanvaardbare maatregel indien, als
gevolg van de wijzigingen vermogensnadelen voor RNA en daarmee voor haar
aandeelhouders – kunnen – ontstaan die niet hun grond vinden in redelijke met
de change in control clausules te bereiken doelen, maar gericht zijn op het
zonder voldoende rechtvaardiging bevoordelen van werknemers. De materiële
wijzigingen waren in dit geval disproportioneel, omdat zij aanzienlijk verder
gingen dan noodzakelijk kan worden geacht voor het waarborgen van de
continuïteit van de bedrijfsvoering. Bovendien was niet aannemelijk dat een
dergelijke ruimhartige toepassing van completion payments bij een change in
control naar Amerikaanse maatstaven gebruikelijk was. Nog daargelaten of dit
laatste het geval is, de maatregelen waren gemeten aan Nederlandse opvat-
tingen buitengewoon royaal. Daarnaast was de gang van zaken bij de besluit-
vorming over de wijzigingen van de overeenkomsten gebrekkig. Uit het
voorgaande vloeit voort dat dit soort change of control bepalingen dispropor-
tioneel zal zijn als deze buiten het normale zijn en als de invoering alleen
gericht is op frustratie van een bod of een alternatieve strategie.

Bij de beoordeling van golden parachutes is verder nog het volgende relevant.
Zoals eerder geconstateerd, is bij het gebruik van golden parachutes of daar op
lijkende constructies in Nederland veelal een bepaalde mate van aandeelhou-
dersbetrokkenheid vereist. In Nederland zullen dit soort wijzigingen voor het
bestuur hoogstwaarschijnlijk door de ava moeten worden goedgekeurd op
grond van art. 2:135 BW. Dit goedkeuringsrecht is in 2004 ingevoerd, na de
RNA-uitspraak. Dit beperkt de mogelijkheden voor vennootschappen om
bestuurders van golden parachutes te voorzien. Mochten golden parachutes
na een dreiging door de ava worden goedgekeurd, dan is de kans dat deze
disproportioneel zijn mijns inziens klein. Zeker gezien de bewoordingen van de
Hoge Raad en de Ondernemingskamer dat deze proportioneel dienen te zijn aan
het daarmee te bereiken doel, ook in de verhouding tot de aandeelhouders in

180. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez
(RNA/Westfield), rov. 3.19-3.26.
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hun gezamenlijkheid. Als deze aandeelhouders in hun gezamenlijkheid voor de
maatregelen stemmen, dan lijkt van disproportionaliteit jegens aandeelhouders
niet snel sprake te kunnen zijn. Dit is zoals eerder geconstateerd ook in lijn met
de ratio achter art. 9 Richtlijn. Mijns inziens zullen ook golden parachutes die
door de ava zijn goedgekeurd voordat sprake is van enige concrete dreiging niet
snel disproportioneel zijn. Deze clausules gaan vaak letterlijk over wat er
gebeurt bij een (vijandige) change of control en moeten worden geacht te zijn
gegeven in reactie op een reële dreiging. Als aandeelhouders deze bepalingen
willens en wetens goedkeuren, is mijns inziens weinig ruimte meer om deze
vervolgens disproportioneel te achten.181

10.5 Conclusie

In Hoofdstuk 9 heb ik geconcludeerd dat er goede gronden zijn om de
passiviteitsregel af te wijzen en de vennootschapsleiding in vijandige over-
namesituaties een actieve rol te geven. Deze conclusie heeft mij bij de derde
onderzoeksvraag gebracht. Als de vennootschapsleiding inderdaad een actieve
rol wordt gegeven, hoe moet het handelen van de vennootschapsleiding dan
worden genormeerd en kan de Amerikaanse discussie en jurisprudentie helpen
bij de toepassing en invulling van deze normering? Deze normering is in
Nederland nog niet erg uitgekristalliseerd. De vraag of de vennootschapsleiding
mag beschermen en hoever zij daarin mag gaan wordt uiteindelijk getoetst aan
art. 2:8 BW. Deze norm is zeer breed en biedt betrekkelijk weinig houvast. De
jurisprudentie hierover is moeilijk te doorgronden (zie § 2.4). Bovendien
bevestigen de uitspraken dat er veel ruimte is voor verschillende interpretaties.
In zowel RNA, ABN AMRO als ASMI had de Hoge Raad uiteindelijk een
ander oordeel dan de Ondernemingskamer. Tegen de Stork-beschikking van de
Ondernemingskamer is geen cassatie ingesteld. Het is alles bij elkaar dus
moeilijk te voorspellen welke gedragsnormen in vijandige overnamesituaties in
acht moet worden genomen. En dat terwijl de rechtszekerheid, ook op dit
gebied, een groot goed is. Met behoud van de voordelen van flexibiliteit, moet
mijns inziens worden getracht een zoveel mogelijk coherente benadering te
kiezen, waardoor de rechtszekerheid en voorspelbaarheid zo hoog mogelijk
wordt. Het moet voor besturen en raden van commissarissen duidelijker zijn
wat wel en niet is toegestaan en wat wel en niet van hen wordt verwacht. Deze
duidelijkheid is ook voor aandeelhouders van belang. Daarbij moet worden
opgemerkt dat hoe een en ander in concrete situaties uitpakt uiteraard voor een
belangrijk deel afhangt van de feiten en de omstandigheden van het geval, en

181. Bij dit alles moet worden bedacht dat Art. 2:135 BW in principe niet geldt voor de lagen
onder het bestuur geldt. Voor de beoordeling van dergelijke bepalingen zal dit artikel dus
geen rol spelen.
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niet op voorhand te zeggen is. Dat is ook goed. De norm moet flexibel zijn en
door rechters concreet op de omstandigheden kunnen worden toegepast. Mijns
inziens kan echter wel meer duidelijkheid worden verschaft. Er kan een
eenduidige norm worden geformuleerd die de redelijkheid en billijkheid in
vijandige overnamesituaties inkleurt, aan de hand waarvan kan worden beoor-
deeld of in een concreet geval daadwerkelijk sprake is van strijd met art. 2:8
BW. Het is volgens mij in ieder geval mogelijk meer duidelijkheid te geven
over in welke situaties deze norm wordt toegepast en welke factoren bij de
toepassing van de norm relevant zijn.

De kern van mijn betoog is een pleidooi voor een brede en consequente
toepassing van de RNA-norm voor de toetsing van beschermingsmaatregelen
(§ 10.2). De RNA-norm is vergelijkbaar met de Unocal-norm die in de VS
wordt gehanteerd. In dat verband is de vraag aan de orde gekomen of wij in
Nederland eveneens behoefte hebben aan een aparte Revlon- en Blasius-norm,
die in de Amerikaanse praktijk de Unocal-norm aanvullen. Mijn conclusie is dat
dit niet het geval is (§ 10.2.3 en § 10.2.4). Ik bepleit juist de consequente
toepassing van dezelfde norm om de rechtszekerheid te verhogen. In mijn ogen
zou zoveel mogelijk de RNA-norm moeten worden toegepast. Zowel in
enquêteprocedures als in procedures bij de rechtbank of de voorzieningen-
rechter, waarin op grond van art. 2:15 lid 1 sub b jo. 8 BW de vernietiging van
besluiten wordt gevorderd. Dit houdt ook in dat de RNA-norm moet worden
toegepast in alle beschermingssituaties, of nu sprake is van een openbaar bod of
van activisme, en bij zoveel mogelijk beschermingsmaatregelen, of het nu gaat
om de uitgifte van beschermingsprefs of om andere beschermingsmaatregelen,
zoals deal protection measures of crown jewel defenses. Een consequente
toepassing zal leiden tot een betere en meer overzichtelijke invulling van
de norm.

Dit kan uiteraard alleen worden bewerkstelligd als duidelijk is wat de RNA-
norm precies is en hoe deze moet worden toegepast. De RNA-norm blijkt in de
praktijk lastig te doorgronden. In mijn interpretatie valt de RNA-norm uiteen in
twee stappen, enigszins vergelijkbaar met de Unocal-toets uit de VS. Ten eerste
moet sprake zijn van een reële bedreiging (§ 10.3). Naar mijn mening is de
bescherming van (de continuïteit van) het beleid de belangrijkste rechtvaardi-
ging voor het mogen nemen van beschermingsmaatregelen. De tweede stap van
de RNA-norm is dat de desbetreffende beschermingshandeling een adequate en
proportionele reactie moet zijn op de zich voordoende bedreiging (§ 10.4). Hier
gaat het om de werkelijke toetsing van beschermingsmaatregelen. De eerste
stap is een relatief lage drempel. Beschermingsmaatregelen kunnen relatief snel
gerechtvaardigd zijn. De beoordeling komt met name bij de tweede stap, waar
het gaat om de beoordeling of de bescherming een adequate en proportionele
reactie is. Daar gaat het om de kernvraag hoe ver de vennootschapsleiding mag
gaan. In de eerste stap gaat het om of bescherming gerechtvaardigd kan zijn; in
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de tweede stap gaat het over de vraag of de bescherming in die specifieke
situatie ook daadwerkelijk gerechtvaardigd is. Deze tweede stap is daarmee in
wezen de materiële normering van bestuurlijk handelen in vijandige overna-
mesituaties. Bij de invulling hiervan dient een aantal uitgangspunten in acht te
worden genomen. Zoals uit Hoofdstuk 9 blijkt, moet de norm de vennoot-
schapsleiding de ruimte bieden voor een actieve rol als gatekeeper. De bescher-
ming mag echter niet in de weg staan aan een dynamische overnamemarkt, die
disciplineert en uiteindelijk als veiligheidsklep fungeert voor het systeem. Dit
betekent dat aandeelhouders in principe uiteindelijk de uitkomst van een
vijandig bod moeten kunnen bepalen. Bij aandeelhoudersactivisme betekent
dit dat de wens van een meerderheid van de aandeelhouders niet onbeperkt kan
worden genegeerd.

Een algemeen antwoord op de vraag wat een adequate en proportionele reactie
is, is naar mijn overtuiging niet te geven. Wel denk ik dat een aantal punten kan
worden verduidelijkt. Ten eerste bestaat er weinig duidelijkheid over welke
beschermingsmaatregelen onder de RNA-norm kunnen vallen (§ 10.4.1). Daarbij
is het nuttig een onderscheid te maken tussen pre-dreiging en post-dreiging
maatregelen. De RNA-norm ziet voornamelijk op post-dreiging maatregelen.
Daarbij kunnen mijns inziens alle soorten post-dreiging maatregelen aan de RNA-
norm worden getoetst. Het gaat dan om onder meer de uitgifte van (preferente)
aandelen, deal protection measures, crown jewel defenses en golden parachutes.
Zeker voor deze laatste categorie, kan de vraag rijzen hoe deze onder de RNA-
norm moeten worden getoetst. Dit vanwege het feit dat de RNA-norm vaak zo
wordt geïnterpreteerd dat beschermingsmaatregelen slechts tijdelijk kunnen
worden ingezet. Aan deze tijdelijkheidseis voldoet deze categorie beschermings-
maatregelen per definitie niet. Mijns inziens is dit echter een te enge interpretatie
van de RNA-norm. De tijdelijkheid kan zeker één van de relevante elementen zijn
om te beoordelen of een maatregel een adequate en proportionele reactie is, maar
is mijns inziens geen onlosmakelijk onderdeel van de norm zelf.

Een tweede vraag is hoe rechters moeten toetsen of een beschermingsmaat-
regel daadwerkelijk een adequate en proportionele reactie is (§ 10.4.2). Mijns
inziens volgt uit de RNA-norm zelf dat de rechter terughoudend moet toetsen.
De tweede stap is in wezen de vennootschapsrechtelijke verwoording van het in
het recht breed geldende proportionaliteitsbeginsel. Dit beginsel vraagt om het
geven van waardeoordelen en het maken van een evenwichtige belangenafwe-
ging. Deze belangen zijn vaak echter onvergelijkbaar. Dat is ook in het
vennootschapsrecht het geval. Het gaat om de belangen van bij de vennoot-
schap betrokkenen, waaronder aandeelhouders. Er is tussen de verschillende
belangen geen dwingende hiërarchie aan te geven. Het proportionaliteitsbegin-
sel, en dus ook de RNA-norm, biedt ook geen aanknopingspunt hoe deze
onvergelijkbare belangen tegen elkaar dienen te worden afgewogen. Dit
betekent een grote mate van beleidsvrijheid voor de vennootschapsleiding en
leidt automatisch tot een terughoudende, marginale toetsing. Er zijn immers
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geen rationele argumenten te geven waarom het oordeel van de rechter beter
zou zijn dan dat van de vennootschapsleiding. Dit komt neer op een redelijk-
heidstoets. De rechter dient een beschermingsmaatregel slechts ontoelaatbaar te
verklaren als deze evident onredelijk is. Daarbij is voornamelijk van belang dat
de vennootschapsleiding een zorgvuldige procedure heeft gevolgd.

Ten derde kan meer duidelijkheid worden geboden op de factoren die van
belang zijn bij de beoordeling of een beschermingsmaatregel een adequate en
proportionele reactie is (§ 10.4.3). Eerst heb ik een aantal algemene relevante
factoren genoemd. Het gaat daarbij onder meer om het soort situatie, de aard
van de bedreiging, de aard, doel en gevolg van de getroffen beschermings-
maatregel en de rol van de rvc en de ava. Vervolgens heb ik per beschermings-
maatregel enige uitgangspunten geformuleerd die bij de beoordeling van die
maatregel relevant kunnen zijn. Hierbij ben ik eveneens ingegaan op de recente
rechtspraak en heb ik aangegeven hoe in die zaken mijns inziens de RNA-norm
had kunnen worden toegepast.

Hiermee heb ik de derde onderzoeksvraag beantwoord. Met de door mij
voorgestelde interpretatie en toepassing van de RNA-norm wordt een een-
duidige norm gehanteerd aan de hand hiervan kan worden beoordeeld of in een
concreet geval daadwerkelijk sprake is van strijd met art. 2:8 BW. Hierbij heb
ik, mede geïnspireerd door de discussie en jurisprudentie uit de VS, getracht
meer duidelijkheid te geven in welke situaties deze norm wordt toegepast en
welke factoren bij de toepassing en de invulling van de norm relevant zijn.
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Samenvatting

1. Inleiding

Een belangrijke vraag in het vennootschapsrecht is de vraag wie bij beurs-
genoteerde vennootschappen de uitkomst van een vijandige overnamepoging
bepaalt. Moet de leiding van de doelvennootschap passief zijn of dient zij een
actieve rol te krijgen? Deze vragen worden in verschillende landen verschillend
beantwoord. Er kunnen grofweg twee basismodellen worden onderscheiden.
Het eerste legt de besluitvorming over de uitkomst van een vijandige overname
volledig in handen van de aandeelhouders van de doelvennootschap, en zet de
leiding van de vennootschap buitenspel. De vennootschapsleiding dient passief
te blijven. In het tweede model heeft de vennootschapsleiding wel een actieve
rol. Zij fungeert als het ware als een soort gatekeeper en mag daarbij vaak zelfs
beschermingsmaatregelen nemen. In de praktijk komt het erop neer dat
aandeelhouders de uitkomst niet kunnen bepalen als de vennootschapsleiding
het bod niet ondersteunt. Het bod zal dus zowel door de vennootschapsleiding
als door de aandeelhouders moeten worden geaccepteerd. De wijze waarop de
vennootschapsleiding haar rol invult, kan door rechters worden getoetst. De
keuze tussen deze twee modellen is mijns inziens een fundamentele. In de VS is
een passieve houding van de vennootschapsleiding expliciet door het Delaware
Supreme Court afgewezen. Het is de vennootschapsleiding in de VS uitdruk-
kelijk toegestaan om tegen een vijandige overname beschermingsmaatregelen
te nemen. Hier wordt dus duidelijk gekozen voor het tweede model. Over deze
keuze woedt in de literatuur al geruime tijd een hevige discussie. Hierin is een
groot aantal argumenten voor en tegen de passiviteitsregel naar voren gekomen.
In Europa is met de 13e EG-Richtlijn (hierna: de Richtlijn) voor het eerste model
gekozen. De hoofdregel uit de Richtlijn is de zogenoemde passiviteitsregel (art. 9
Richtlijn). Deze houdt in dat de vennootschapsleiding geen beschermingsmaat-
regelen mag nemen, tenzij deze specifiek door de aandeelhoudersvergadering zijn
goedgekeurd. Als gevolg van een politiek compromis, is de passiviteitsregel in de
Richtlijn optioneel geworden. De Richtlijn geeft lidstaten de mogelijkheid om de
passiviteitsregel niet dwingend voor te schrijven (art. 12 Richtlijn). Bij de
implementatie van de Richtlijn heeft de Nederlandse wetgever ervoor gekozen
de passiviteitsregel niet verplicht te stellen en vast te houden aan het uitgangspunt
dat de vennootschapsleiding tot op zekere hoogte mag beschermen. Consequentie
hiervan is dat in Nederland de normering van bestuurlijk handelen in vijandige
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overnamesituaties, net als in de VS, uiteindelijk wordt overgelaten aan rechters. In
Nederland is dus ook voor het tweede model gekozen.

De situatie in Nederland is daarmee zeer vergelijkbaar met de situatie in de
VS. Bij de implementatie van de Richtlijn in Nederland is echter verrassend
weinig gediscussieerd over de principiële vraag wat in vijandige overnamesi-
tuaties de juiste rol van de vennootschapsleiding is. Aan de afwijzing van de
passiviteitsregel is nauwelijks aandacht besteed; er is vrijwel automatisch voor
het tweede model gekozen. Het heeft er alle schijn van dat de Nederlandse
aanpak, zowel door de wetgever als door rechters, nadrukkelijk door de
Amerikaanse praktijk wordt beïnvloed. Niet alleen wijst Nederland net als
de VS de passiviteitsregel af, ook in de jurisprudentie zijn duidelijk Ameri-
kaanse invloeden aan te wijzen. Bij de afwijzing van de passiviteitsregel heeft
daarnaast ook het level playing field argument met de VS een grote rol
gespeeld. Dit argument stelt dat invoering van de passiviteitsregel ervoor zou
zorgen dat het voor Amerikaanse bedrijven gemakkelijker zou zijn om
Nederlandse bedrijven over te nemen dan andersom, met als gevolg een
ongelijk speelveld. Uit het voorgaande blijkt dat het de moeite waard is om
de Amerikaanse praktijk nader te bekijken. In dit onderzoek worden meer
specifiek de volgende drie onderzoeksvragen beantwoord:

1) Is de keuze om de vennootschapsleiding bij vijandige overnames een
actieve rol te geven en de passiviteitsregel af te wijzen gerechtvaardigd
op grond van het level playing field argument met de VS?

2) Is de keuze om de vennootschapsleiding bij vijandige overnames een
actieve rol te geven en de passiviteitsregel af te wijzen gerechtvaardigd
op grond van andere argumenten die in de discussie in de VS naar voren
zijn gekomen?

3) Als de vennootschapsleiding inderdaad een actieve rol wordt gegeven en de
passiviteitsregel wordt afgewezen, dient te worden bepaald tot hoever
de vennootschapsleiding dan mag gaan. Hoe moet het handelen van de
vennootschapsleiding dan worden genormeerd en kan de Amerikaanse
discussie en jurisprudentie helpen bij de toepassing en invulling van deze
normering?

Deel I – Bescherming tegen vijandige overnames

2. Bescherming in Nederland

In Hoofdstuk 2 behandel ik de Nederlandse beschermingspraktijk. In Nederland
bestaat een lange traditie van bescherming. Van oudsher is het de vennoot-
schapsleiding in principe toegestaan beschermingsmaatregelen te nemen ten-
einde een onwelgevallige bieder of aandeelhouder te weren. De meest
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voorkomende beschermingsmaatregel is de mogelijkheid preferente aandelen
uit te geven. Daarnaast bestaan maatregelen als prioriteitsaandelen, certifice-
ring, crown jewel defenses, deal protection measures en golden parachutes.
Zoals hiervoor opgemerkt, heeft Nederland bij de implementatie van de Richt-
lijn de passiviteitsregel niet verplicht gesteld. Vennootschappen kunnen de
passiviteitsregel vrijwillig toepassen, maar van deze mogelijkheid is tot nu toe
in Nederland geen gebruik gemaakt. Dit houdt in dat het voor Nederlandse
beursvennootschappen tot op zekere hoogte nog steeds is toegestaan om
beschermingsmaatregelen te nemen. De bestaande jurisprudentie van de On-
dernemingskamer en de Hoge Raad, waarin hiervoor op basis van de open
normen uit art. 2:8 BW bepaalde gedragsnormen zijn ontwikkeld, blijft dus ook
na de implementatie van de Richtlijn relevant. Met name de beschikkingen van
de Ondernemingskamer en de Hoge Raad inzake de perikelen rondom RNA,
Stork, ABN AMRO en ASMI bieden enig houvast. De jurisprudentie is echter
moeilijk te doorgronden. De uitspraken bevestigen bovendien dat er veel ruimte
is voor verschillende interpretaties. In zowel RNA als ABN AMRO als ASMI
had de Hoge Raad uiteindelijk een ander oordeel dan de Ondernemingskamer.
Tegen de Stork-beschikking van de Ondernemingskamer is geen cassatie
ingesteld. De Hoge Raad lijkt in RNA een logische norm te hebben gegeven.
Hoe de RNA-norm in concrete situaties wordt toegepast is echter nog steeds
niet erg duidelijk. In haar beschikkingen inzake Stork en ABN AMRO heeft de
Ondernemingskamer de RNA-norm niet expliciet toegepast. In ASMI heeft de
Ondernemingskamer de RNA-norm wel als uitgangspunt genomen, maar ook
deze beschikking heeft de onduidelijkheid niet verkleind. Alles bij elkaar staan
er dus nog vele vragen open. Het is nog steeds onduidelijk hoe de verschillende
beschermingsmaatregelen in de verschillende situaties zullen worden getoetst.

3. Bescherming in de Verenigde Staten

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de Amerikaanse beschermingspraktijk. Net als in
Nederland bestaat in de Verenigde Staten een lange traditie van bescherming.
Veruit de bekendste beschermingsmaatregel is de poison pill. Daarnaast kunnen
de charters en by-laws van de meeste vennootschappen ook beschermende
bepalingen bevatten, zoals staggered boards. Ten slotte kent de Amerikaanse
praktijk ook de figuur van uitgifte van aandelen (aan een white squire) en
maatregelen als crown jewel defenses, deal protection measures en golden
parachutes. In de VS is de vraag of een board beschermingsmaatregelen mag
nemen en hoever de board daarin mag gaan al geruime tijd geleden in rechtspraak
naar voren gekomen. Eind jaren ’70, begin jaren ’80 ontspon zich in de literatuur
een inmiddels klassieke discussie tussen voor- en tegenstanders van een actieve
rol van de board. In 1985 heeft het Delaware Supreme Court zich in het debat
gemengd. In dat jaar deed het vier uitspraken die samen het raamwerk vormen
voor de normering van bestuurlijk handelen in vijandige overnamesituaties. In
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deze uitspraken is de passiviteitsgedachte onmiskenbaar afgewezen. Het Dela-
ware Supreme Court bepaalde dat beschermingsmaatregelen, waaronder de zeer
effectieve poison pill, in de VS zijn toegestaan, en dat de board een ruime
bevoegdheid heeft om deze maatregelen ook daadwerkelijk te nemen. In de
beroemde Unocal-uitspraak oordeelde het Delaware Supreme Court dat het
handelen van de board wordt beschermd als er sprake is van een bedreiging
van het beleid en de effectiviteit van de vennootschap en de beschermingsmaat-
regel redelijk is in verhouding tot de op handen zijnde bedreiging. Mede gezien
de latere invulling in de rechtspraak, is het voor een board in de praktijk niet al
te moeilijk om aan de Unocal-norm te voldoen. Met de uitspraken van het
Delaware Supreme Court uit 1985 is het debat tussen voor- en tegenstanders van
een actieve rol van de vennootschapsleiding bij vijandige overnames niet ge-
ëindigd. De discussie is onverminderd doorgegaan en duurt tot de dag van
vandaag in alle hevigheid voort. Er bestaat nog steeds een klassieke tweedeling
met aan de ene kant de aanhangers van board primacy, ook wel traditionalists
genoemd, en aan de andere kant de aanhangers van shareholder primacy.

4. Tussenconclusie: overeenkomsten en verschillen

Op grond van Hoofdstukken 2 en 3 constateer ik in Hoofdstuk 4 dat er
overeenkomsten en verschillen zijn aan te wijzen in de wijze waarop
Amerikaanse en Nederlandse vennootschappen zich kunnen beschermen tegen
vijandige overnames. Tegelijkertijd kan worden geconcludeerd dat deze analyse
niet afdoende is om de gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden. Met de
bestudering van de beschermingspraktijk en de relevante jurisprudentie kan niet
worden volstaan. Een drietal belangrijke onderwerpen dient nader te worden
bekeken. Op deze onderwerpen, en de verschillen die daaruit voortvloeien, ben
ik in Deel II ingegaan. Op basis van de analyses uit Deel I en II worden ten
slotte in Deel III de drie onderzoeksvragen beantwoord.

Deel II – Enige relevante verschillen tussen beide rechtssystemen nader
bekeken

5. De regulering van overnamebiedingen

Het eerste relevante verschil tussen beide landen betreft de regels die de
overnemer bij een vijandige overname in acht moet nemen. In Hoofdstuk 5
beschrijf ik de regels die van toepassing zijn op het verwerven van aandelen,
zowel onderhands via de beurs, als door middel van een openbaar bod. Hieruit
blijkt dat de regels die gelden voor het melden van aandelenbelangen in
Nederland en de VS op een paar verschillen na in grote lijnen vergelijkbaar
zijn. In beide landen ligt de nadruk op transparantie. Men acht het van belang
dat als een overnemer een bepaald belang opbouwt in een vennootschap, hij dit
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openbaar maakt. Ook wat betreft openbare biedingen kan worden vastgesteld
dat de regels tot op zekere hoogte overeenkomsten vertonen. In beide landen
dienen bieders een uitgebreid document op te stellen, waarin een grote
hoeveelheid informatie dient te worden opgenomen. De op te nemen informatie
is in grote lijnen hetzelfde. Ook de verplichting van de doelvennootschap om
haar standpunt mede te delen ten aanzien van het openbaar bod in de VS is
vergelijkbaar met de verplichting in Nederland. Verder gelden in beide landen
vergelijkbare procedurele regels, zoals de all-holders en best-price rule, en voor
aandeelhouders het recht op herroeping van de aanmelding van hun aandelen.
Het grootste verschil is ongetwijfeld de verplicht bod regeling. Deze regeling
vloeit voort uit de Richtlijn (art. 5) en houdt in dat als iemand 30% van de
aandelen verkrijgt, hij een verplicht bod moet uitbrengen op alle andere
aandelen in die vennootschap. In de VS bestaat een dergelijke regeling niet.
Dit heeft grote gevolgen voor de overnamepraktijk en de dynamiek op de
overnamemarkt. De biedplicht geeft aandeelhouders van Nederlandse beurs-
vennootschappen een wettelijke exit-mogelijkheid bij een change of control.
Dit biedt aandeelhouders een bepaalde vorm van bescherming. Voor vennoot-
schappen heeft de verplicht bod regeling ook een bepaalde beschermende
werking. Het zorgt er immers voor dat niemand meer dan 30% van een
vennootschap kan verwerven zonder een bod uit te moeten brengen.

6. De tweede fase: het uitstoten van overgeblevenminderheidsaandeelhouders

In Hoofdstuk 6 komt een tweede relevant verschil tussen beide rechtssystemen
naar voren. In de praktijk blijkt dat zelfs bij een succesvol openbaar bod,
waarbij de controle over de doelvennootschap is verkregen, een deel van de
aandeelhouders van de doelvennootschap hun aandelen niet aanmelden. Er
blijft dus altijd een minderheid van de aandeelhouders over. Om allerlei redenen
zal de overnemer ook de aandelen van deze overblijvende minderheid in bezit
willen krijgen. In de praktijk bestaan er verschillende manieren waarop de
overblijvende minderheid kan worden uitgestoten. Ook op dit terrein, de wijze
van uitstoting en de bescherming van de overblijvende minderheid, bestaan er
verschillen tussen Nederland en de VS. De mogelijkheden zijn in Nederland in
vergelijking met die in de VS een stuk beperkter. In de VS kunnen de
overblijvende minderheidsaandeelhouders niet verhinderen dat zij in een
cash-out merger worden uitgestoten tegen betaling van contanten, zelfs als
de overnemer maar een kleine meerderheid bezit. Als de overnemer meer dan
90% van de aandelen bezit dan kan hij de uitstoting in een vereenvoudigde
procedure bewerkstelligen, namelijk via een short-form merger. Deze uitsto-
tingsmogelijkheid tegen contanten gaat vanuit Nederlands perspectief heel ver.
Dergelijke cash-out mergers zijn in Nederland niet mogelijk. Met een bezit van
boven de 95% kan de bieder tot uitkoop overgaan op grond van art. 2:92a BW
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of art. 2:359c BW. Dit is enigszins vergelijkbaar met de Amerikaanse short-
form merger. Als de overnemer minder dan 95% van de aandelen in bezit heeft,
dan moet hij zich behelpen met een driehoeksfusie. Dit betekent dat de
overblijvende minderheidsaandeelhouders in ruil voor hun aandelen in de
doelvennootschap aandelen in een andere entiteit krijgen. Dit is dus geen
uitstoting in contanten, waardoor het niet leidt tot een volledige uitstoting. Dit
kan tot complicaties leiden. Hoogstens kan de overnemer een driehoeksfusie
uitvoeren waardoor de overblijvende minderheid verwatert tot onder de 5%
grens, waarna hij alsnog tot uitkoop over kan gaan op grond van art. 2:92a BW.
Deze mogelijkheid is echter beperkt. Een en ander zal moeten voldoen aan de
eisen van redelijkheid en billijkheid die voortvloeien uit art. 2:8 BW. Dit blijkt
onder meer uit de beschikkingen van de Ondernemingskamer en de Hoge Raad
in de Versatel-kwestie. De uitstoting is daar uiteindelijk ook niet gelukt.

7. Proxy voting

Een derde relevant verschil tussen Nederland en de VS vloeit voort uit de wijze
waarop aandeelhouders in de praktijk kunnen deelnemen aan de besluitvorming
in de aandeelhoudersvergadering. Dit verschil is naar voren gekomen in
Hoofdstuk 7. Het gaat specifiek om de vraag of er een efficiënt systeem van
proxy voting (stemmen bij volmacht) aanwezig is. Amerikaanse rechters bena-
drukken bij de beoordeling van beschermingsmaatregelen het belang van het
feit dat er nog een mogelijkheid is om via het verwerven van volmachten in een
proxy contest de board te vervangen. Een proxy contest is in de VS als het ware
een alternatief voor een openbaar bod of kan een openbaar bod ondersteunen.
Door voldoende volmachten te verwerven en de board te vervangen kan de
controle over de doelvennootschap ook langs deze weg de facto worden
bewerkstelligd. Het gaat dan om een overname door het verwerven van
volmachten in plaats van door het verwerven van de aandelen zelf. In de VS
bestaat er voor proxy voting een uitgebreid juridisch en praktisch raamwerk, dat
al sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw bestaat. Een vergelijkbaar systeem
bestaat in Nederland niet. Dit komt mede door een aantal problemen rondom
onder meer grensoverschrijdend stemmen, die een Europese oplossing vereisen.
Helaas heeft de Europese aandeelhoudersrichtlijn geen oplossing geboden voor
de problemen rondom grensoverschrijdend stemmen. Proxy contests ter vervan-
ging van de vennootschapsleiding, zoals die in de VS mogelijk zijn, komen in
Nederland dus niet voor.
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Deel III – De rol van de vennootschapsleiding in Nederland (Hoofdstuk 8, 9
en 10)

8. Een actieve rol van de vennootschapsleiding op grond van het level
playing field argument?

Hoofdstuk 8 is gewijd aan de eerste onderzoeksvraag, of de keuze om de
vennootschapsleiding bij vijandige overnames een actieve rol te geven en dus
de passiviteitsregel af te wijzen op grond van het level playing field argument
met de VS gerechtvaardigd is. Deze vraag beantwoord ik op basis van een
analyse van de verschillen tussen Nederland en de VS, zoals deze uit het door
mij in Deel I en Deel II beschreven vennootschaps- en effectenrecht voort-
vloeien (§ 8.2). Uit deze analyse volgt dat Amerikaanse vennootschappen
ruimere beschermingsmogelijkheden hebben dan Nederlandse vennootschap-
pen. De bestuursautonomie is in de VS groter dan in Nederland. Dit komt met
name doordat aandeelhouders in de VS minder vennootschapsrechtelijke be-
voegdheden hebben en door de ruime mogelijkheden die de overnamejurispru-
dentie Amerikaanse vennootschappen biedt om beschermingsmaatregelen te
nemen. Er zijn wel verschillen aan te wijzen die dit effect enigszins neutrali-
seren, zoals meer civiele handhaving, het zwaarder wegend aandeelhoudersbe-
lang, de bescherming van aandeelhouders en het bestaan van een proxy voting
systeem, maar deze leiden niet tot een fundamenteel andere conclusie. Op
grond hiervan kan worden geconcludeerd dat het op zichzelf inderdaad terecht
is dat de passiviteitsregel in Nederland niet verplicht is gesteld. Invoering van
de passiviteitsregel zou tot een nog groter verschil in bestuursautonomie leiden
en daarmee tot een ongelijk speelveld voor overnames. Ik zou echter terug-
houdend willen zijn om deze conclusie uitsluitend te baseren op het level
playing field argument met de VS. Dit komt doordat het level playing field
argument in mijn ogen een aantal beperkingen kent (§ 8.3). Een eerste
beperking is gelegen in het feit dat het naar mijn overtuiging niet met zekerheid
te zeggen is of tussen twee landen sprake is van een gelijk speelveld. Corporate
governance systemen worden ook door een groot aantal andere factoren
bepaald, zoals economische en financiële verhoudingen en tradities, culturele
visies en gebruiken en politiek-sociale verhoudingen. Ook andere rechtsgebie-
den spelen een rol. Een allesomvattende analyse en vergelijking van al deze
factoren is niet te maken.

Een tweede reden waarom men voorzichtig moet zijn met het trekken van
een conclusie over de juiste rol van de vennootschapsleiding op grond van een
level playing field analyse met de VS, is gelegen in de beperkte reikwijdte
daarvan. Voor Nederland is niet alleen het speelveld met de VS relevant. Er zou
ook moeten worden gekeken naar het speelveld binnen Europa en met andere
landen zoals China, India, Brazilië en Rusland. In antwoord op de eerste
onderzoeksvraag kan dus worden gesteld dat het level playing field argument
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met de VS een argument lijkt te zijn om de passiviteitsregel af te wijzen. Ik zou
de keuze voor een actieve rol van de vennootschapsleiding en tegen de
passiviteitsregel echter niet uitsluitend op dit argument willen baseren. Dit
brengt mij bij de tweede onderzoeksvraag.

9. Een actieve rol van de vennootschapsleiding op grond van overige
argumenten?

In Hoofdstuk 9 is de tweede onderzoeksvraag aan de orde gekomen, namelijk
of de keuze voor een actieve rol van de vennootschapsleiding en een afwijzing
van de passiviteitsregel op grond van andere argumenten gerechtvaardigd is.
Ter beantwoording van deze vraag ben ik ingegaan op de argumenten voor en
tegen een actieve rol van de vennootschapsleiding, zoals deze naar voren zijn
gekomen in de uitgebreide discussie in de VS. Hierbij heb ik rekening
gehouden met de uit Deel I en II voortvloeiende verschillen tussen beide
landen. In § 9.2 ben ik ingegaan op de argumenten tegen een actieve rol van de
vennootschapsleiding. Deze leunen sterk op de agency costs theorie, en het
geloof dat de passiviteitsregel ervoor zal zorgen dat deze kosten zo laag
mogelijk blijven. Als de vennootschapsleiding beschermingsmaatregelen kan
nemen tegen overnames, dan doorkruist dit de werking van de market for
corporate control. Doordat er geen reële overnamedreiging bestaat, zullen
boards minder hun best doen (ex ante werking) of hun bevoegdheden ge-
bruiken om hun eigen positie te beschermen (ex post werking). Dit zorgt voor
hoge agency costs. De passiviteitsregel lost het ex post tegenstrijdig belang
probleem op en zorgt er bovendien voor dat er, ex ante, voortdurend druk op de
ketel staat doordat er een efficiënte market for corporate control bestaat.
Vijandige overnames zijn bijzondere transacties, die een veiligheidsklep op
het systeem vormen en ervoor zorgen dat een slecht functionerende vennoot-
schapsleiding in het uiterste geval tegen haar wil kan worden vervangen. Als de
vennootschapsleiding deze overnames kan tegenhouden, werkt deze veilig-
heidsklep niet meer. Aandeelhouders zijn als residual claimants bovendien het
beste gepositioneerd om over de uitkomst van een overname te beslissen.

De argumenten voor een actieve rol van de vennootschapsleiding (en dus
tegen de passiviteitsregel) komen in § 9.3 aan de orde. Deze leunen juist sterk
op het standpunt dat de positie van de vennootschapsleiding in vijandige
overnamesituaties niet anders is dan in alle andere situaties, waarin de
voordelen van een sterke centrale leiding dus net zo duidelijk naar voren
komen. De vennootschapsleiding bevindt zich in een betere positie dan
aandeelhouders om afwegingen te maken en de lange termijn belangen van
de vennootschap en bij de vennootschap betrokkenen te bewaken. Daar past
passiviteit niet bij. De leiding is juist aangesteld om te besturen omdat
wijdverspreide aandeelhouders daartoe niet in staat zijn. Bovendien spelen er
meer belangen dan alleen de beheersing van agency costs tussen aandeelhouders
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en de vennootschapsleiding. De afwijzing van de passiviteitsregel is een keuze
voor een ex post beoordeling van bestuurlijk gedrag door rechters. Dit biedt
mogelijkheden voor een veel flexibelere en situatiespecifieke normering dan de
passiviteitsregel.

Geen van de genoemde argumenten zijn in mijn ogen op zichzelf staand
doorslaggevend. Voor argumenten uit beide kampen is wat te zeggen. Er is bij
mijn weten ook geen doorslaggevend bewijs dat het ene model beter is dan het
andere. Het bepalen van de juiste rol van de vennootschapsleiding is uiteinde-
lijk een keuze. Het komt neer op een afweging van de voordelen van een
actieve rol van de vennootschapsleiding, de nadelen van een dergelijke rol, en
de noodzaak dat het bestuur voldoende wordt gedisciplineerd en ter verant-
woording kan worden geroepen. In die afweging kom ik tot de conclusie dat
een actieve rol van de vennootschapsleiding voor ons Nederlandse systeem het
beste is en dat er goede gronden zijn om de passiviteitsregel niet toe te passen.
Dit wil niet zeggen dat de rol van de vennootschapsleiding onbegrensd is. Ik
ben ervan overtuigd dat de overnamemarkt een disciplinerende werking heeft
en inderdaad fungeert als veiligheidsklep op het systeem. De overnamemarkt
kan deze rol alleen vervullen als het uiteindelijk aandeelhouders zijn die de
uitkomst van een overnamebod kunnen bepalen door te kiezen of zij al dan niet
op het bod in willen gaan. Ik geloof alleen niet dat hiervoor de passiviteitsregel
is vereist. Dit kan naar mijn overtuiging ook met behoud van een actieve rol van
de vennootschapsleiding, mits het bestuurlijk handelen op de juiste wijze door
rechters wordt genormeerd.

10. Enige gedachten over (invulling van) de Nederlandse norm

Dit brengt ons bij de derde onderzoeksvraag, die in Hoofdstuk 10 is beant-
woord. Als de vennootschapsleiding inderdaad een actieve rol wordt gegeven
en de passiviteitsregel wordt afgewezen, hoe moet het handelen van de
vennootschapsleiding dan worden genormeerd en kan de Amerikaanse dis-
cussie en jurisprudentie helpen bij de toepassing en invulling van deze norme-
ring? De kern van mijn betoog is een pleidooi voor een brede en consequente
toepassing van de RNA-norm voor de toetsing van beschermingsmaatregelen
(§ 10.2). De RNA-norm zoals door mij geïnterpreteerd, is vergelijkbaar met de
Amerikaanse Unocal-norm. In dat verband is de vraag aan de orde gekomen of
wij in Nederland eveneens behoefte hebben aan een aparte Revlon- en Blasius-
norm, die in de Amerikaanse praktijk de Unocal-norm aanvullen. Mijn
conclusie is dat dit niet het geval is. Ik bepleit juist de consequente toepassing
van dezelfde norm om de rechtszekerheid te verhogen. Aanvullende normen
zijn volgens mij ook helemaal niet nodig. Ook in deze situaties kan de RNA-
norm worden gebruikt. Een brede en consequente toepassing van de RNA-norm
wil zeggen dat deze zoveel mogelijk wordt toegepast. Dit betekent zowel in
enquêteprocedures als in procedures waarin op grond van art. 2:15 lid 1 sub b
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jo. 8 BW de vernietiging van besluiten wordt gevorderd. Dit houdt ook in dat de
RNA-norm in alle beschermingssituaties moet worden toegepast, of nu sprake
is van een openbaar bod of van activisme, en op zoveel mogelijk bescher-
mingsmaatregelen, of het nu gaat om de uitgifte van beschermingsprefs of om
andere beschermingsmaatregelen, zoals deal protection measures of crown
jewel defenses. Een brede en consequente toepassing kan alleen worden
bewerkstelligd als duidelijk is wat de RNA-norm precies is en hoe deze moet
worden toegepast. De RNA-norm blijkt in de praktijk lastig te doorgronden. In
mijn interpretatie valt de RNA-norm uiteen in twee stappen, enigszins verge-
lijkbaar met de Unocal-norm uit de VS. Ten eerste moet er sprake zijn van een
reële bedreiging (§ 10.3). Bij deze eerste stap van de RNA-norm gaat het erom
wanneer en in welke situaties de vennootschapsleiding beschermingsmaat-
regelen mag nemen. Het moet gaan om bescherming tegen een reële bedreiging.
Uit de RNA-uitspraak zijn twee mogelijke bedreigingen te destilleren waar-
tegen mag worden beschermd: de bedreiging van (de continuïteit van) het
beleid en de bedreiging van de belangen van de vennootschap en van bij de
vennootschap betrokkenen, waaronder aandeelhouders. Hier komt het voor het
Nederlandse vennootschapsrecht zo kenmerkende belangenpluralisme tot uit-
ing. Naar mijn mening is deze bescherming van (de continuïteit van) het beleid
de belangrijkste rechtvaardiging voor bescherming. De tweede stap van de
RNA-norm is dat de desbetreffende beschermingshandeling een adequate en
proportionele reactie moet zijn op de zich voordoende bedreiging (§ 10.4). In de
eerste stap gaat het erom of bescherming gerechtvaardigd kan zijn; in de tweede
stap gaat het over de vraag of de bescherming in die specifieke situatie ook
daadwerkelijk gerechtvaardigd is. Daarmee is deze tweede stap in wezen de
materiële normering van bestuurlijk handelen in vijandige overnamesituaties.
Bij de invulling hiervan dienen de hiervoor geformuleerde uitgangspunten in
acht te worden genomen. De norm geeft de vennootschapsleiding de ruimte
voor een actieve rol als gatekeeper. De bescherming mag echter niet in de weg
staan aan een dynamische overnamemarkt, die disciplineert en uiteindelijk als
veiligheidsklep fungeert voor het systeem. Dit betekent dat aandeelhouders in
principe uiteindelijk de uitkomst van een vijandig bod moeten kunnen bepalen.
Bij aandeelhoudersactivisme betekent dit dat de wens van een meerderheid van
de aandeelhouders niet onbeperkt mag worden genegeerd. Een algemeen
antwoord op de vraag wat een adequate en proportionele reactie is, is naar
mijn overtuiging niet te geven. Wel kan de wijze waarop de RNA-norm in
verschillende situaties kan worden toegepast op een aantal punten worden
verduidelijkt. Zo kan ten eerste meer duidelijkheid worden gegeven over welke
beschermingsmaatregelen onder de RNA-norm kunnen vallen (§ 10.4.1).
Daarbij is het nuttig een onderscheid te maken tussen pre-dreiging en post-
dreiging maatregelen. Mijns inziens kunnen alle soorten post-dreiging maat-
regelen aan de RNA-norm worden getoetst. Het gaat dan om maatregelen zoals
de uitgifte van preferente aandelen en deal protection measures, crown jewel
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defenses en golden parachutes. Een tweede vraag is hoe rechters moeten
toetsen of een beschermingsmaatregel daadwerkelijk een adequate en propor-
tionele reactie is (§ 10.4.2). Mijns inziens volgt uit de RNA-norm zelf dat de
rechter terughoudend moet toetsen. De tweede stap is in wezen de vennoot-
schapsrechtelijke verwoording van het in het recht breed toegepaste proporti-
onaliteitsbeginsel. Dit beginsel vraagt om het geven van waardeoordelen en het
maken van een evenwichtige belangenafweging. Deze belangen zijn echter
vaak onvergelijkbaar. Dat is ook in het vennootschapsrecht het geval. Het gaat
om de belangen van bij de vennootschap betrokkenen, waaronder aandeel-
houders. Er is tussen de verschillende belangen geen dwingende hiërarchie aan
te geven. Het proportionaliteitsbeginsel, en dus ook de RNA-norm, biedt ook
geen aanknopingspunt voor hoe deze onvergelijkbare belangen tegen elkaar
dienen te worden afgewogen. Dit betekent een grote mate van beleidsvrijheid
van de vennootschapsleiding en leidt automatisch tot een terughoudende,
marginale toetsing. Er zijn immers geen rationele argumenten te geven waarom
het oordeel van de rechter beter zou zijn dan dat van de vennootschapsleiding.
Dit komt neer op een redelijkheidstoets. De rechter dient een beschermings-
maatregel slechts ontoelaatbaar te verklaren als deze evident onredelijk is.
Daarbij is het voornamelijk van belang dat de vennootschapsleiding een
zorgvuldige procedure heeft gevolgd. Ten slotte ben ik ingegaan op een aantal
factoren die van belang zijn bij de beoordeling wanneer een bescherming
een adequate en proportionele reactie is (§ 10.4.3). Eerst heb ik een aantal
algemene, relevante factoren genoemd, waaronder de rol van commissarissen.
Vervolgens heb ik per beschermingsmaatregel enige uitgangspunten geformu-
leerd die bij de beoordeling van die maatregel relevant kunnen zijn. Hierbij ben
ik eveneens ingegaan op de recente rechtspraak en heb ik aangegeven hoe in die
zaken de RNA-norm had kunnen worden toegepast. Hiermee heb ik de derde
onderzoeksvraag beantwoord. Met de door mij voorgestelde aanpak wordt een
eenduidige norm gehanteerd aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of in
een concreet geval daadwerkelijk sprake is van strijd met de uit art. 2:8 BW
voortvloeiende eisen van redelijkheid en billijkheid. Hierbij heb ik, mede
geïnspireerd door de discussie en jurisprudentie uit de VS, getracht meer
duidelijkheid te geven over de situaties waarin deze norm moet worden
toegepast en welke factoren bij de toepassing en de invulling van de norm
relevant zijn.
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Summary

1. Introduction

An important question in company law is the question as to who determines the
outcome of hostile takeovers. Should the board of the target company remain
passive or be given an active role? Different answers are given to these
questions in different countries. A rough distinction can be made between
two basic models. The first model places the decisions regarding the outcome of
a hostile takeover entirely in the hands of the shareholders of the target
company and sidelines the board. The board should remain passive. In the
second model the board has an active role. It acts as a gatekeeper and may take
defensive measures to fulfil its role. As a result, shareholders are unable to
determine the outcome if the bid is not supported by the board. In practice, this
means the bid must be accepted by both the board and the shareholders. The
manner in which the board fulfils its role may be reviewed by the courts.

The choice between these two models is, in my opinion, fundamental. In the
US, board passivity has explicitly been rejected by the Delaware Supreme
Court. The board is expressly permitted to take defensive measures against a
hostile takeover. Clearly, the US has opted for the second model. This choice
has been passionately debated in the literature for some time, with many
arguments arising for and many against board passivity.

Europe has opted for the first model. The main rule of the 13th EU Directive
on Takeover bids (‘the Directive’) is the passivity rule (Art. 9 of the Directive),
which states that a company’s board may not take any defensive measures
unless this has specifically been approved by the shareholders’ meeting.
However, as a result of a political compromise, the passivity rule has become
optional. The Directive provides Member States with the possibility of not
making the passivity rule mandatory (Art. 12 of the Directive). In implementing
the Directive, the Dutch legislator has chosen not to make the passivity rule
mandatory and to adhere to the principle that a company’s board may take
defensive measures. As a result, the assessment of a board’s actions in hostile
takeover situations is, ultimately, left to the courts, as it is in the US. The second
model has therefore also been opted for in the Netherlands.

The situation in the Netherlands is therefore very similar to the situation in
the US. When the Directive was implemented, however, surprisingly few
debates centred on the fundamental question as to what is the right role for
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the board in hostile takeover situations. The rejection of the passivity rule
received hardly any attention; the second model was almost automatically opted
for. It would appear that the Dutch line pursued by the legislator and the courts
is influenced by American practice. Not only does the Netherlands, like the US,
reject the passivity rule, influences that are clearly American are also seen in
case law. In addition, the argument of a level playing field with the US also
played a significant part in the rejection of the passivity rule. This argument
states that implementation of the passivity rule would make it easier for
American companies to take over Dutch companies, whilst American compa-
nies would still be able to defend themselves.This would result in an uneven
playing field. It is clear from the above that it is worthwhile examining
American practice more closely. More specifically, this study aims to answer
the following three research questions:

1) Is the choice of giving the board an active role in hostile takeovers and
rejecting the passivity rule justified based on the argument of a level playing
field with the US?

2) Is the choice of giving the board an active role in hostile takeovers and
rejecting the passivity rule justified based on other arguments that have
arisen in the discussion in the US?

3) If the board is indeed given an active role and the passivity rule is rejected,
the board’s limits must be established. How should courts assess the actions
of the board and can the American discussion and case law help in applying
and defining these standards?

Part I – Defensive measures against hostile takeovers

2. Defensive measures in the Netherlands

Chapter 2 deals with the Dutch antitakeover practice. The Netherlands has a
long history of defensive measures. Traditionally, the board is in principle
permitted to take defensive measures in order to fend off an unwelcome bidder.
The most common defensive measure is the possibility of issuing preference
shares. Other measures include priority shares, depositary receipts for shares,
crown jewel defenses, deal protection measures and golden parachutes. As
stated above, when it implemented the Directive, the Netherlands did not make
the passivity rule mandatory. Companies are free to apply the passivity rule but
this possibility has so far not been made use of in the Netherlands. This means
that Dutch listed companies are still to a certain extent permitted to take
defensive measures. The existing case law of the Enterprise Division of the
Amsterdam Court of Appeal (Ondernemingskamer) and the Supreme Court
(Hoge Raad), in which certain standards of conduct have been developed for
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this based on the open standards provided for in Section 8 of Book 2 of the
Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek), thus remains relevant also after
implementation of the Directive. In particular the decisions of the Enterprise
Division and the Supreme Court involving RNA, Stork, ABN AMRO and
ASMI provide some guidance The case law is, however, difficult to interpret.
The rulings moreover confirm that there is considerable room for different
interpretations. In the RNA and ABN AMRO cases as well as the ASMI case,
ultimately the Supreme Court’s opinion differed from that of the Enterprise
Division. An appeal against the Stork ruling of the Enterprise Division was not
filed. In the RNA case, the Supreme Court appears to have given a logical
standard. It is, however, still not very clear how the RNA standard is applied in
specific situations. In the Stork and ABN AMRO rulings, the Enterprise
Division did not apply the RNA standard. In the ASMI case, the Enterprise
Division states that it did apply the RNA standard as a point of departure but
this ruling has also not diminished the lack of clarity. All in all, many questions
remain. It is still not clear how the different defensive measures will be
reviewed in certain situations.

3. Defensive measures in the United States

Chapter 3 is dedicated to the American antitakeover practice. Like the
Netherlands, the US has a long history of defensive measures, the best-known
of which is the poison pill. The charters and by-laws of most companies can
also contain defensive provisions, such as staggered boards. And finally, the
American defence practice includes the issue of shares (to a white squire) and
measures such as crown jewel defenses, deal protection measures and golden
parachutes. In the US, the question whether a board may take defensive
measures and to what extent emerged in case law quite some time ago. In
the late 70s and early 80s a now classic discussion ensued between those in
favour of and those opposing an active role for the board. In 1985, the Delaware
Supreme Court took part in the debate. It gave four rulings in that year, which
together form the framework for the assessment of a board’s actions in hostile
takeover situations. In these rulings, the passivity concept is unequivocally
rejected. The Delaware Supreme Court ruled that defensive measures, including
the extremely effective poison pill, are permitted in the US and that the board
has broad powers, ensuring that it can actually take these measures. In the
famous Unocal ruling, the Delaware Supreme Court ruled that the actions of the
board are protected in the case of a threat to the corporate policy and
effectiveness and if the defensive measure is reasonable in relation to the threat
posed. Also given the later interpretation in case law, it is not really all that
difficult in actual practice for a board to comply with the Unocal standard. The
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rulings of the Delaware Supreme Court in 1985 did not put an end to the debate
between those in favour of and those opposing an active role for the board in
the case of a hostile takeover. The discussion has continued unabated and rages
on to this day. There is still a traditional two-way split, with on the one hand
those in favour of board primacy, also known as the traditionalists, and on the
other hand those in favour of shareholder primacy.

4. Interim conclusion: similarities and differences

Based on Chapters 2 and 3, Chapter 4 concludes that similarities and
differences can be seen in the manner in which American and Dutch companies
are able to defend themselves against hostile takeovers. At the same time, it can
be concluded that this analysis does not suffice to answer the research ques-
tions. It is not sufficient to examine the defence practice and relevant case law.
Three major issues must also be examined. These issues and the ensuing
differences are discussed in Part II. Finally, based on the analyses in Parts I and
II, the three research questions are answered in Part III.

Part II – Closer examination of some relevant differences between both legal
systems

5. The regulation of takeover bids

The first relevant difference between both countries involves the rules which
must be observed by the acquirer in a hostile takeover. In Chapter 5 the rules
are described which apply to the acquisition of shares, both privately on the
stock exchange and through a public offer. It is also established that the rules
that apply to reporting equity interests in the Netherlands and the US are,
barring a few differences, mostly similar. In both countries, the emphasis is
on transparency. It is considered important that, if an acquirer acquires a
certain interest in a company, this is disclosed by the acquirer. Where public
offers are concerned, it can also be concluded that the rules show some
similarities. In both countries, offerers must prepare a comprehensive
document which includes a considerable amount of information. The in-
formation to be included is, on the whole, comparable. Also, the target
company’s obligation in the US to state its position with regard to the public
offer is comparable to the obligation in the Netherlands. Furthermore, similar
procedural rules apply in both countries, such as the all-holders and best-
price rules, and the right of shareholders to withdraw the registration of their
shares. The main difference is undoubtedly the mandatory bid rule. This rule
ensues from the Directive (Art. 5) and states that if someone acquires 30% of
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the shares, he is obliged to make a bid for all of the other shares in the
company in question. Such a rule does not exist in the US. This has far-
reaching consequences for takeover practice and the dynamics on the take-
over market. The obligation to make a bid provides shareholders of Dutch
listed companies with a statutory exit option in the case of a change of
control. This offers the shareholders some form of protection. The mandatory
bid rule also provides companies with some protection, as it ensures
that nobody is able to acquire more than 30% of a company without making
a bid.

6. The second phase: squeezing out remaining minority
shareholders

A second relevant difference between the two legal systems presents itself in
Chapter 6. Practice shows that, even if a public offer is successful and control
has been gained over the target company, some of the shareholders of the target
company have not registered their shares. A minority of the shareholders
therefore always remains. For many reasons, the offerer will also wish to
acquire the shares of this remaining minority. In actual practice there are
different ways in which the remaining minority can be squeezed out. Compared
to those in the US, the possibilities in the Netherlands are much more limited. In
the US, the remaining minority shareholders cannot prevent being squeezed out
during a cash-out merger (receiving compensation in cash), even if the acquirer
only holds a slim majority. If the acquirer holds more than 90% of the shares,
the squeeze-out can be accomplished in a simplified procedure, i.e. through a
short-form merger. Such cash-out mergers are not possible in the Netherlands.
If a bidder has more than 95%, a buy-out is possible under Section 92(a) or 359(c)
of Book 2 of the Civil Code. The result is somewhat similar to the American
short-form merger. If the acquirer holds less than 95% of the shares, he will have
to make do with a triangular merger. This means that the remaining minority
shareholders will receive shares in another entity in exchange for their shares in
the target company. Not a squeeze-out in cash, therefore, and not a complete
squeeze-out either. This can result in complications. At most, the acquirer can
effect a triangular merger, thereby reducing the holdings of the remaining
minority to below 5%, after which the acquirer can effect a buy-out under
Section 92(a) of Book 2 of the Civil Code. This possibility is, however, limited.
The requirements of reasonableness and fairness, ensuing from Section 8 of
Book 2 of the Civil Code, must be complied with. This is also apparent from the
rulings of the Enterprise Division and the Supreme Court in the Versatel case in
which, in the end, the squeeze-out was unsuccessful.
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7. Proxy voting

A third relevant difference between the Netherlands and the US ensues from the
manner in which shareholders can, in practice, take part in the decision-making
process at shareholders’ meetings. This difference presents itself in Chapter 7
and specifically concerns the question whether an efficient proxy voting system
exists. In reviewing the defensive measures, American courts emphasize the
importance of the fact that there is the possibility of replacing the board through
a proxy contest. In the US, a proxy contest is, to a certain extent, an alternative
to a public offer and is also frequently used to support a public offer. By
soliciting sufficient proxies to replace the board, actual control can also be
gained over the target company in this manner. The target company is in this
case taken over through the acquisition of proxies instead of through the
acquisition of shares. In the US, a comprehensive legal and practical framework
has existed for proxy voting since the 1930s. A similar system does not exist in
the Netherlands, partly due to a number of problems involving cross-border
voting, which require a European solution. Unfortunately, the European
Shareholders’ Rights Directive has not provided a solution to problems
involving cross-border voting. Proxy contests in order to replace the board,
which are possible in the US, therefore do not exist in the Netherlands.

Part III – The role of the board in the Netherlands (Chapters 8, 9 and 10)

8. An active role for the board based on the level playing field
argument?

Chapter 8 focuses on the first research question, whether the choice of giving
the board an active role in hostile takeovers and thus rejecting the passivity rule
is justified based on the argument of a level playing field with the US. This
question is answered based on an analysis of the differences between the
Netherlands and the US, as described in Parts I and II (§ 8.2). The analysis
shows that American companies have wider defensive possibilities than Dutch
companies. This is mainly due to the fact that shareholders in the US have fewer
corporate powers and due to the ample possibilities which takeover case law
offers American companies to take defensive measures. There are some
differences which neutralize this effect somewhat, such as a more important
role of private enforcement, the stronger focus on shareholders’ interest, the
protection of minority shareholders and the existence of the proxy voting
system, but these do not fundamentally change this conclusion. Based on the
above, it can be concluded that the passivity rule not having been made
mandatory in the Netherlands is indeed justifiable. Implementing the passivity
rule would result in an even greater difference in board autonomy and thus
create an uneven playing field for takeovers. I would, however, not like to base
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this conclusion entirely on the argument of a level playing field with the US, as
this argument has a number of limitations (§ 8.3). A first limitation is the fact
that in my opinionit cannot be said with certainty whether there is level playing
field between two countries. Corporate governance systems are also determined
by many other factors, such as economic and financial relationships and
traditions, cultural views and customs and political and social relationships.
Other legal areas also play a part. An all-embracing analysis and comparison of
all of these factors cannot be made.

A second reason why caution must be exercised when drawing a conclusion
about the correct role of the board based on an analysis of a level playing field
with the US is its limited scope. Not only the playing field with the US is
relevant to the Netherlands. The playing field within Europe should also be
examined, and that with other countries such as China, India, Brazil and Russia.
In reply to the first research question, it can therefore be stated that the
argument of a level playing field with the US is a reason for rejecting the
passivity rule. I would, however, not like to base the choice of an active role for
the board and rejection of the passivity rule on this argument alone. This brings
me to the second research question.

9. An active role for the board based on other arguments?

Chapter 9 focuses on the second research question, namely whether the choice
of an active role for the board and rejection of the passivity rule is justified
based on other arguments. To answer this question, the arguments for and
against an active role for the board are examined, as they have arisen in the
extensive discussion in the US. In doing so, the differences ensuing from Parts I
and II are taken into account. In § 9.2 the arguments against an active role for
the board are discussed. These rely heavily on the agency costs theory and the
belief that the passivity rule will ensure that these costs are limited. If the board
is able to take defensive measures against a takeover, this will interfere with the
market for corporate control. Without a real takeover threat, boards will not do
their utmost (ex ante effect) or will use their powers to protect their own
position (ex post effect). This results in high agency costs. The passivity rule
solves the ex post conflict of interest problem and, moreover, ensures that
constant pressure is exerted, ex ante, by creating an efficient market for
corporate control. Hostile takeovers are special transactions, which put a safety
valve on the system and ensure that a poorly performing board can, as a last
resort, be replaced against its will. If the board is able to prevent these
takeovers, the safety valve will no longer work. In addition, as residual
claimants, shareholders are best placed to determine the outcome of a takeover.

The arguments in favour of an active role for the board (and therefore
against the passivity rule) are discussed in § 9.3. They rely heavily on the view
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that the position of the board in hostile takeover situations is no different from
its position in any other situation, in which the benefits of a strong central
management manifest themselves just as clearly. The board is better placed than
shareholders to weigh up and safeguard the long-term interests of the company
and its stakeholders. Passivity has no place here. The board is specifically
appointed to manage a company, since widely dispersed shareholders are not
able to do so. In addition, more interests are involved than just the controlling of
agency costs between shareholders and the board. The rejection of the passivity
rule means opting for an ex post review of the board’s actions by the courts.
This offers possibilities for a more flexible and situation-specific standard than
the passivity rule.

In my opinion, none of these arguments separately are decisive. A case can
be made for the arguments from both camps and, to my knowledge, there is no
decisive proof that one model is better than the other. Deciding on the right role
for the board is, in the end, a matter of choice. It boils down to weighing up the
advantages of an active role for the board, the disadvantages of such a role and
the necessity that the board must be effectively held accountable and disci-
plined. In weighing this up, my conclusion is that an active role for the board is
best for our Dutch system and that there are good reasons not to apply the
passivity rule. This does not mean to say that the role for the board is limitless. I
am convinced that the takeover market has a disciplinary effect and actually
functions as a safety valve on the system. The takeover market is only able to
fulfil this role if the outcome of a takeover bid is ultimately determined by the
shareholders by deciding whether or not they wish to tender their shares in the
bid. However, I do not believe that the passivity rule is necessary for this. In my
opinion, this can be achieved by retaining an active role for the board, provided
the courts apply the proper standard of review to assess the actions of the board.

10. Some thoughts about the Dutch standard (and its interpretation)

This brings us to the third research question, which is answered in Chapter 10.
If the board is given an active role and the passivity rule is rejected, how then
should the actions of the board be assessed and can the American discussion
and case law help in the application and interpretation of this assessment? The
core of my argument is a plea for a broad and consistent application of the RNA
standard to review the use of defensive measures (§ 10.2). The RNA standard as
I have interpreted it, is similar to the American Unocal standard. In this context,
the question arose whether the Netherlands also needs separate Revlon and
Blasius standards, which in the American practice supplement the Unocal
standard. My conclusion is that this is not the case. Rather, I argue that the same
standard be applied consistently to increase legal certainty. Supplementary
standards are not necessary. The RNA standard can also be used in these
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situations. A broad and consistent application of the RNA standard means that
it is applied as much as possible, in inquiry proceedings as well as in
proceedings in which the annulment of decisions is demanded, pursuant to
Section 15(1)(b) in conjunction with Section 8 of Book 2 of the Civil Code.
This also entails that the RNA standard must be applied in every defensive
situation, whether a public offer or activism is concerned, and to as many
defensive measures as possible, such as deal protection measures or crown
jewel defenses. A broad and consistent application can only be achieved if it is
clear what the RNA standard is exactly and how it must be applied. In practice,
the RNA standard has proved difficult to interpret. In my interpretation, the
RNA standard can be divided into two steps, somewhat similar to the Unocal
standard in the US. In the first place, a real threat must exist (§ 10.3). This first
step of the RNA standard concerns when and in which situations the board may
take defensive measures. These must be taken in reaction to a real threat. Two
possible threats can be distilled from the RNA ruling against which defensive
measures may be taken: a threat to the (continuity of the) company’s policy and
a threat to the interests of the company and its stakeholders, including the
shareholders. This is where the plurality of interests, which is so characteristic
of Dutch corporate law, manifests itself. In my opinion, this defence of the
(continuity of the) company’s policy is the most important justification for
defensive measures.

The second step of the RNA standard is that the defensive action must be
effective and proportional in relation to the threat posed (§ 10.4). The first step
concerns the question whether the defensive measures could be justified; the
second step concerns the question whether the defensive measures are actually
justified in that specific situation. This essentially makes the second step the
substantive standard of the board’s conduct in hostile takeover situations. In
interpreting it, the premises stated above must be taken into account. The
standard allows the board to take on an active role as gatekeeper. The defensive
measures may, however, not impede the market for corporate control, which has
a disciplinary effect and ultimately also acts as a safety valve for the system.
This means that shareholders should in principle be able to determine the
outcome of a hostile bid. In situations where there is shareholder activism, this
means that the wish of a majority of the shareholders may not be ignored
unrestrictedly. A general answer to the question as to what an effective and
proportional reaction is cannot be given in my opinion. The manner in which
the RNA standard can be applied in different situations can, however, be
clarified on a number of points. In the first place, greater clarity can be provided
about which defensive measures can be assessed under the RNA standard
(§ 10.4.1). For this, it is useful to make a distinction between pre-threat and
post-threat measures. In my opinion, all post-threat measures can be reviewed
under the RNA standard. Such situations involve measures such as the issue of
preference shares, deal protection measures, crown jewel defenses and golden
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parachutes. A second question is how courts should assess whether a defensive
measure is actually an effective and proportional reaction (§ 10.4.2). In my
opinion, it follows from the RNA standard that a court must exercise restraint in
its assessment. The second step is essentially the formulation under corporate
law of the principle of proportionality, which is a generally accepted legal
principle. This principle requires that value judgments and a proper balancing
of interests be made. These interests are often incomparable, however. This is
also the case in corporate law. The interests of a number of stakeholders are
involved, including shareholders. A binding hierarchy cannot be given for the
different interests. The principle of proportionality and therefore also the RNA
standard do not provide any reference points for how these incomparable
interests must be balanced against each other. This means that there is a
considerable amount of discretionary power for the board and automatically
results in a cautious and limited assessment. No rational arguments can, after
all, be given as to why the opinion of the courts would be better than that of the
board. What it boils down to is a reasonableness test . The courts should only
rule a defensive measure unacceptable if it is evidently unreasonable. In this
case, it is particularly important that the board has followed a due process.
Finally, I have discussed a number of factors which affect the assessment
whether a defensive action is an effective and proportional reaction (§ 10.4.3).
A number of generally relevant factors are stated first, including the role of the
supervisory directors. For each defensive measure, some criteria are then given
which could be relevant when this measure is assessed. The recent case law is
also discussed, especially how the RNA standard could have been applied in
those cases. This answers the third research question. With this approach, an
unequivocal standard is applied based on which it can be decided whether, in a
specific case, actions were taken that are contrary to the requirements of
reasonableness and fairness arising from Section 8 of Book 2 of the Civil Code.
In this context I have aimed, partly inspired by the discussion and case law in
the US, to provide greater clarity about when this standard should be applied
and which factors are relevant to the application and interpretation of the
standard.
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