
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Vijandige overnames: de rol van de vennootschapsleiding in Nederland en de
Verenigde Staten

Ginneken, M.J.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Ginneken, M. J. (2010). Vijandige overnames: de rol van de vennootschapsleiding in
Nederland en de Verenigde Staten. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/vijandige-overnames-de-rol-van-de-vennootschapsleiding-in-nederland-en-de-verenigde-staten(4fac54ec-5e47-46e8-a540-11b1ce0ca502).html


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.
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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

3



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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