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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).
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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.

HOOFDSTUK 2

30



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.
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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.
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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.

HOOFDSTUK 2

42



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.
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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

HOOFDSTUK 2

50



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).
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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
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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.

BESCHERMING IN NEDERLAND

61



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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