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Hoofdstuk 7. Proxy voting

7.1 Inleiding

In Hoofdstuk 5 ben ik in gegaan op de wijze waarop een overname kan worden
bewerkstelligd zonder medewerking van de leiding van de doelvennootschap.
Het ging daar om overnames door middel van het verwerven van aandelen,
onderhands of via een openbaar bod. Naast deze verwerving van aandelen is er
nog een mogelijkheid om controle te verkrijgen zonder medewerking van de
doelvennootschap, namelijk via het verwerven van volmachten (proxy solicita-
tion). Als voldoende volmachten worden bemachtigd, kan de zittende vennoot-
schapsleiding via een aandeelhoudersvergadering worden vervangen. Op deze
wijze kan een vennootschap de facto worden overgenomen. De nieuwe – door
de overnemer aangewezen – vennootschapsleiding zal, in tegenstelling tot haar
voorgangers, wel bereid zijn om met de overnemer samen te werken en mee te
werken aan de overname van de doelvennootschap. Deze medewerking kan op
verschillende manieren worden gegeven, bijvoorbeeld door een openbaar bod
van de overnemer te ondersteunen of met de overnemer een fusieovereenkomst
aan te gaan en deze bij aandeelhouders aan te bevelen. Deze vorm van
overname, via het verwerven van volmachten, speelt in de VS, ook in de
jurisprudentie, een belangrijke rol. Zolang de mogelijkheid nog bestaat om een
proxy contest te voeren waarmee de board kan worden vervangen, krijgt de
board veel ruimte om beschermingsmaatregelen te nemen.1 In de VS bestaat al
sinds de jaren ’30 een uitgebreid systeem van volmachtverwerving, dat
grotendeels wordt gereguleerd en gehandhaafd door de federale overheid. In
Nederland ontbreekt een dergelijk systeem. In dit hoofdstuk ga ik in op de wijze
waarop het verwerven van volmachten in beide landen is georganiseerd en
gereguleerd. In § 7.2 bekijk ik de situatie in de VS. In § 7.3 ga ik vervolgens in
op de situatie in Nederland, waarna ik in § 7.4 afsluit met een analyse van de
verschillen.

1. Zie § 3.4.
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7.2 Verenigde Staten

7.2.1 Inleiding

Het verwerven van volmachten (proxy solicitation) is voor Amerikaanse ven-
nootschappen in de praktijk onontbeerlijk.2 Dit komt doordat het vennootschaps-
recht van de meeste staten bepaalde quorumeisen voorschrijft. Zo bepaalt het
recht van de staat Delaware dat rechtsgeldige besluiten slechts kunnen worden
genomen indien de helft van het geplaatst kapitaal ter vergadering is vertegen-
woordigd. Dit kan bij statuten worden verlaagd tot 1/3 van het geplaatst kapitaal.3

Teneinde aan deze quorumeisen te voldoen, dienen vennootschappen actief
volmachten te verwerven. Daar komt bij dat de regels van de meeste beurzen
bepalen dat daar genoteerde vennootschappen verplicht zijn hun aandeelhouders
de mogelijkheid te bieden om bij volmacht te kunnen stemmen.4

Proxy solicitation is dus voor Amerikaanse beursvennootschappen een vast
onderdeel van het proces rondom de aandeelhoudersvergadering, waar zeer veel
tijd en aandacht aan wordt gegeven.5 Dit komt mede doordat het proces is
onderworpen aan een omvangrijke hoeveelheid federale regelgeving, die in de
loop der jaren een grote hoeveelheid jurisprudentie heeft opgeleverd. De basis
voor deze federale regelgeving is gelegd in de Exchange Act uit 1934. In 1932
leverden de hoogleraren Adolf Berle en Gardiner Means in hun beroemde boek
The Modern Corporation and Private Property forse kritiek op het functioneren
van grote beursgenoteerde ondernemingen.6 Zij signaleerden de inmiddels
klassieke scheiding tussen ownership and control. Het wijdverspreid aandelen-
bezit in de grote publieke ondernemingen maakte aandeelhouders in feite
machteloos. Doordat aandeelhouders zo wijdverspreid waren, konden zij nauwe-
lijks meer invloed uitoefenen op het bestuur en het beleid van de onderneming.
Bestuurders van ondernemingen waren niet meer effectief te controleren en

2. Dit hoofdstuk is mede gebaseerd op gedeeltes uit de volgende handboeken (inclusief
aanvullingen): Carney (2000), Choper, Coffee & Gilson (2004), Clark (1986), Bainbridge
(2003a), Bauman, Weiss & Palmiter (2003), Eisenberg (2005) en Gilson & Black (1995)
alsmede op Van Ginneken (1998).

3. Zie § 216 DGCL.
4. Zie bijvoorbeeld New York Stock Exchange Listed Company Manual, § 402.04. Zie Winter

(2000), p. 50.
5. Ook in o.a. Japan, Duitsland, België en Engeland komen vormen van proxy solicitation

voor. Zie over de regulering hiervan en de invloed die het heeft op de corporate governance
in Japan en Duitsland Smith (1996a), p. 163-178 en 178-190. Zie over de regulering in
Engeland, Duitsland en België, Maeijer (1996), p. 120, 121 en 124.

6. Berle & Means (1932).
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konden in feite doen en laten wat zij wilden. Volgens Berle en Means was een
belangrijke oorzaak van deze ontwikkeling het feit dat de leiding van de
onderneming de corporate proxy machinery controleerde. Berle en Means
concludeerden dat proxy voting, in wezen bedoeld om aandeelhouders gemakke-
lijk te laten deelnemen in de besluitvorming en daarmee hun invloed uit te
oefenen, een machtsmiddel was geworden van de vennootschapsleiding, en
daardoor de invloed van aandeelhouders juist verminderde. Bestuurders infor-
meerde de aandeelhouders onvoldoende en kregen van aandeelhouders in de
praktijk een blanco volmacht om over elk onderwerp dat op de aandeelhouders-
vergadering naar voren kwam te stemmen zoals zij wensten. Mede dankzij deze
kritiek van Berle en Means werd in 1934 de Exchange Act door het Amerikaanse
Congres aangenomen.7 De Exchange Act creëert een systeem waarbij rapporte-
rende vennootschappen voortdurend gegevens openbaar moeten maken die van
belang kunnen zijn voor zittende en toekomstige aandeelhouders. De Exchange
Act bevat ook een bepaling die specifiek ziet op proxy voting.Deze bepaling, § 14
Exchange Act, vormt de basis voor een uitgebreide SEC-regulering van het proxy
voting proces. De nadruk ligt, in lijn met de ratio van de Exchange Act, op
transparantie. In het navolgende ga ik in § 7.2.2 in op § 14(a) en § 14(b) en de op
grond daarvan uitgevaardigde regels. In § 7.2.3 komt de rol van proxy voting in
vijandige overnamesituaties aan de orde.

7.2.2 De federal proxy rules

A. De SEC-regels van § 14(a) Exchange Act

De belangrijkste federale regelgeving op het gebied van proxy solicitation is
gebaseerd op § 14(a) van de Exchange Act. Kort gezegd is het op grond van
deze bepaling verboden om in strijd met de door de SEC uitgevaardigde regels
proxies te verwerven.8 De inhoudelijke regelgeving ter uitvoering van para-
graaf 14(a) is overgelaten aan de SEC, die hiertoe veertien regels heeft
uitgevaardigd, de zogenoemde federal proxy rules. De kern van deze regels
is dat iedereen die proxies wil verwerven, aan de benaderde aandeelhouders een
document moet toesturen, het proxy statement, dat uitgebreide informatie moet
bevatten over de identiteit, achtergrond en plannen van degene die de volmachten
wil verwerven.9 Verder moet er informatie in staan over de specifieke voorstellen
die op de aandeelhoudersvergadering zullen worden behandeld. De meegestuurde

7. Zie § 3.2.2.
8. De regelgeving is van toepassing op de zogenaamde ‘reporting companies’. Reporting

companies zijn globaal gezegd alle vennootschappen waarvan de aandelen op een nationale
effectenbeurs worden verhandeld.

9. Regel 14a-3.
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informatie dient door de SEC te worden goedgekeurd.10 Tegen onjuiste of
misleidende informatie kan door de SEC of door gedupeerde aandeelhouders
bij de rechter geageerd worden.11 Daarnaast zijn er twee regels die er voor zorgen
dat ook aandeelhouders toegang krijgen tot het proxy solicitation systeem. Het
betreft Regel 14a-7 en 14a-8.12

1. Het proxy statement en enige procedurele regels
Regel 14a-1 geeft de definities van de belangrijkste termen die in de federale
proxy regels worden gebruikt. Het meest opvallend is de ruime definitie die aan
de term ‘proxy’ wordt gegeven. Het omvat elke vorm van volmachtverlening.
Dit houdt in dat onder bepaalde omstandigheden ook een mondelinge toezeg-
ging op een verzoek om een volmacht als een proxy kan worden aangemerkt en
dus onder de regels zou kunnen vallen. Verder is ook de term ‘solicitation’ ruim
omschreven. Het komt er kort gezegd op neer dat elk verzoek om een proxy te
verlenen of juist om een proxy in te trekken, ongeacht de vorm, als een
‘solicitation’ wordt aangemerkt. Ook andersoortige verzoeken waarvan onder
omstandigheden redelijkerwijs te verwachten is dat zij zullen resulteren in een
proxyverlening of intrekking (‘under circumstances reasonably calculated to
result’ ), worden beschouwd als een ‘solicitation’ en zullen aan alle vereisten
moeten voldoen. Vooral deze laatste ‘reasonably calculated-clause’ heeft door
de jaren heen voor veel interpretatieproblemen gezorgd. Zo is er menigmaal
iemand veroordeeld voor overtreding van de federale proxy regels, die geen

10. Regel 14a-6. Deze regel vereist dat voorlopige exemplaren van het proxy statement en
de proxy zelf ten minste tien dagen voorafgaand aan de verzending naar aandeelhouders bij
de SEC dienen te worden gedeponeerd ter controle, tenzij slechts sprake is van routinema-
tige voorstellen. Het definitieve proxymateriaal moet in ieder geval uiterlijk tegelijk met de
verzending aan aandeelhouders bij de SEC worden gedeponeerd. In het verleden bepaalde
regel 14a-6 tevens dat al het andere materiaal dat bij een solicitation werd gebruikt, zoals
advertenties in kranten of op radio en televisie, vóór gebruik ter controle aan de SEC moest
worden voorgelegd. Naar aanleiding van de kritiek dat dit het recht van vrije meningsuiting
te zeer beperkte, heeft de SEC deze eis bij een regelwijziging in 1992 laten vallen. Uiteraard
blijft het nog wel mogelijk dat de SEC ingrijpt als er proxymateriaal wordt gebruikt dat in
strijd is met de regels, maar het gaat nu om controle achteraf.

11. Regel 14a-9. In de zaak J.I. Case v. Borak, 377 U.S. 426 (1964) bepaalde de Amerikaanse
Supreme Court dat aandeelhouders een eigen actie in kunnen stellen bij de rechter en
schadevergoeding kunnen eisen wanneer Regel 14a-9 wordt overtreden.

12. Zie voor een beschrijving van de proxy rules o.a. Black (1990), p. 536-542, Choper, Coffee
& Gilson (1995), p. 608-669, Fisch (1993), p. 1139-1141, Smith (1996a), p. 196-209. Zie
ook Posch (1997), p. 265-268 en Van Ginneken (1998), p. 135-139., De SEC heeft de regels
in 1992 ingrijpend veranderd. Deze veranderingen zorgen er onder meer voor dat aandeel-
houders beter met elkaar kunnen communiceren en dat de kosten gereduceerd worden. Zie
over deze veranderingen Hornstein (1993), p. 1129-1163 en Shahara & Hoke-Witherspoon
(1993), p. 327-358.
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idee had dat hij bezig was met het verwerven van proxies als bedoeld in de
regels.13

Regel 14a-3 vormt in feite de kern van de federale proxy regels. Deze regel
bepaalt dat iedereen die wordt benaderd om een proxy af te geven een proxy
statement toegestuurd dient te krijgen dat voldoet aan bepaalde vereisten
(Items) die door de SEC zijn vastgesteld in Schedule 14A. Het proxy statement
moet uiterlijk tegelijk met het daadwerkelijke verzoek om een volmacht door de
benaderde aandeelhouder zijn ontvangen. Aan welke vereisten van Schedule
14A moet worden voldaan hangt voor een deel af van het doel waarvoor de
proxies worden verworven. Er is een aantal vereisten waar een proxy statement
altijd aan zal moeten voldoen. Zo zal er altijd informatie moeten worden
gegeven over de (personen achter de) verwervende partij en wat de reden is
voor de proxy solicitation. Als de solicitation verband houdt met de verkiezing
van leden van de board of directors, bepaalt Item 7 dat het proxy statement
uitgebreide informatie moet bevatten over de voorgedragen kandidaten, zoals
leeftijd, achtergrond enz. Bovendien moet het proxy statement op grond van dit
Item ingaan op het functioneren van de board. Zo moet het vermelden hoeveel
vergaderingen de board het afgelopen jaar heeft gehad en welke leden van de
board minder dan 75 procent van alle vergaderingen (inclusief vergaderingen
van eventuele commissies) hebben bijgewoond. Ook alle speciale relaties en
transacties tussen de leden van de board en de vennootschap moeten vermeld
worden. Items 8 en 10 vereisen op hun beurt dat bepaalde informatie wordt
gegeven over de beloning van directors en het topmanagement van de vennoot-
schap. Regel 14a-3 bepaalt nog dat als het gaat om benoeming van directors, er
naast het proxy statement ook bepaalde financiële informatie naar de benaderde
aandeelhouders moet worden verstuurd.14 In de praktijk betekent dit dat vrijwel
altijd een jaarverslag en een proxy statement naar aandeelhouders wordt
gestuurd.

Er wordt ook nog een aantal vereisten gesteld aan de proxy zelf, zowel qua
vorm als qua inhoud.15 De proxy is in wezen een volmachtformulier dat de
aangeschreven aandeelhouders kunnen invullen, ondertekenen en terugsturen.
De aangeschreven aandeelhouders moeten op het formulier de mogelijkheid
krijgen om aan te geven of zij voor of tegen de agendapunten willen stemmen
waarover de proxy solicitation gaat. Onthouding is ook een mogelijkheid.
Verder kan het formulier bepalen dat er door ondertekening ook een volmacht

13. Een bekend voorbeeld van hoe breed de definities zijn is de uitspraak van een federale rechter
in de zaak Studebaker Corporation v. Gittlin, 360 F.2d 692 (2d Circuit 1966). Regel 14a-2 geeft
nog een paar uitzonderingen op de verplichtingen om aan de SEC-regels te voldoen.

14. De kern van deze informatie vat ongeveer het jaarverslag samen wat de ‘reporting
companies’ op grond van § 13 in het Formulier 10-K bij de SEC moeten laten registreren.

15. Regel 14a-4.
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wordt verleend voor onderwerpen of agendapunten waarover de aandeelhouder
geen specifieke stemkeuze heeft aangegeven. Voorwaarde is wel dat het
proxymateriaal duidelijk aanduidt hoe over die onderwerpen zal worden ge-
stemd. Het komt er dus op neer dat er bij ondertekening van het formulier zal
worden gestemd op een manier die duidelijk in het proxymateriaal staat
aangegeven, tenzij een aandeelhouder bij een specifiek onderwerp heeft
aangegeven dat hij wil dat er anders wordt gestemd. In dat geval is degene
die de proxy verwerft gedwongen om op dat bepaalde onderwerp tegen zijn
eigen voorkeur in te stemmen.

Bij de benoeming van directors gelden enigszins afwijkende regels. Hier
moeten de aandeelhouders de mogelijkheid krijgen om per voorgedragen
kandidaat vóór te stemmen of zich van stemming te onthouden (‘withhold
votes’).16 Opmerkelijk is dat geen enkele regel verplicht om de aandeelhouder
op het proxyformulier in staat te stellen tegen een kandidaat te stemmen. Deze
mogelijkheid wordt in de praktijk dan ook niet geboden. Het is zelfs zo dat de
proxy kan bepalen dat als een aandeelhouder niets aankruist (maar wel
ondertekent en terugstuurt) hij geacht wordt vóór alle voorstellen te willen
stemmen.17 Een aandeelhouder kan geen eigen kandidaten op de proxy invullen
en zich dus hoogstens van stemming onthouden. In samenhang met de wijze
van benoeming, met name de vaak gehanteerde plurality voting standaard,
wordt hiermee vrijwel gegarandeerd dat onder normale omstandigheden de
door de board voorgedragen kandidaten worden benoemd.18

2. Verzendmogelijkheden voor aandeelhouders (Regel 14a-7)
Om proxies te kunnen verwerven, moet men de aandeelhouders kunnen
benaderen. In de VS wordt gehandeld in aandelen op naam, waarbij de
aandeelhouders worden bijgehouden in een register. Hierdoor heeft de vennoot-
schap in principe de beschikking over de gegevens van haar aandeelhouders,
waardoor de board de aandeelhouders kan benaderen. In de praktijk is dit, mede
door het girale effectensysteem, niet zo eenvoudig als het klinkt.19 Ondanks de
aandelen op naam is een uitgebreide regulering noodzakelijk gebleken om
aandeelhouders ook daadwerkelijk te kunnen bereiken. Ik ga hier in deel B van

16. Zie Regel 14a-4(b).
17. Zie Sjostrom (2006), p. 13-14 en Sjostrom & Kim (2007), p. 3-4.
18. Men kan vaak dus slechts vóór stemmen of zich van stemming onthouden. Onthouden heeft

bij plurality voting in de regel geen effect, omdat het daarbij geldt dat de kandidaat met de
meeste stemmen voor worden benoemd, onthoudingen tellen hierbij niet mee. Normaal
gesproken worden er door de vennootschap precies even veel kandidaten voorgedragen als
er vacatures zijn. De stemmen die worden uitgebracht, worden dus op hen uitgebracht. Zo
worden deze kandidaten dus vrijwel altijd benoemd. Zie hierover § 3.3.2 onder B. Hierop ga
ik ook in § 7.2.3 nog in.

19. Het probleem met deze aandeelhouderslijsten is dat de aandelen niet op naam van de
aandeelhouder zelf zijn geregistreerd maar op naam staan van een bank of effectenmakelaar
en soms zelfs via een keten van effectenrekeningen worden gehouden.
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deze paragraaf uitgebreider op in. Regel 14a-7 creëert voor aandeelhouders
de mogelijkheid om ook van de aandeelhouderslijst gebruik te maken teneinde
volmachten te verwerven. Als dit gebeurt, betekent dit dat de benaderde
aandeelhouders kunnen kiezen aan wie ze een volmacht geven. Men spreekt
van een proxy contest wanneer zowel de Board als een (groep van) aandeel-
houder(s) proberen voor een bepaald onderwerp proxies te verwerven. Regel
14a-7 bepaalt dat aandeelhouders, in reactie op een proxy solicitation campagne
van de board, hun eigen proxymateriaal door de vennootschap kunnen laten
versturen. Voorwaarden hiervoor zijn dat de aandeelhouder bevoegd is om op
de desbetreffende vergadering te stemmen, dat hij schriftelijk om verzending
verzoekt en de kosten van de verzending voor zijn rekening neemt. Er worden
in regel 14a-7 geen voorwaarden gesteld aan de omvang van het mee te sturen
materiaal. Verder geeft deze regel de vennootschap geen ruimte voor censuur en
laat het de vennootschap weinig ruimte om het verzoek af te wijzen. Wel geeft
de regel de vennootschap een alternatief. Zij mag in plaats van het materiaal
zelf te verzenden, de desbetreffende aandeelhouders ook een recente aandeel-
houderslijst met namen en adressen van de aandeelhouders geven. De aandeel-
houder moet dan zelf de verzending verzorgen. Aandeelhouders prefereren het
meestal om de aandeelhouderslijst te krijgen en de verzending zelf te verzorgen,
omdat ze dan hun proxymateriaal niet van tevoren aan de vennootschap
behoeven te laten zien. Omdat een dergelijke lijst ook voor andere doeleinden
kan worden gebruikt zijn vennootschappen vaak terughoudend met het geven
van aandeelhouderslijsten. Meestal zal de vennootschap kiezen voor de optie
om het materiaal (vaak tezamen met het eigen materiaal) zelf naar aandeel-
houders te zenden.20

De kosten van een proxy solicitation campagne vormen voor aandeelhouders
een grote hindernis om van Regel 14a-7 gebruik te maken. De druk- en
verzendkosten, het laten opstellen en laten controleren van het materiaal, en
niet te vergeten de kosten van juridische bijstand, zorgen ervoor dat een proxy
solicitation campagne al snel behoorlijk kostbaar is. Daartegenover staat dat de
board voor haar proxy solicitation campagne in principe gebruik mag maken
van de middelen van de vennootschap.21 De meeste proxy contests doen zich
dan ook slechts voor wanneer het potentiële resultaat een kostbare proxy
solicitation campagne kan rechtvaardigen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij

20. Zie Black (1990), p. 542 en Goforth (1994) p. 463.
21. Dit is o.a. bepaald in een belangrijke uitspraak over de kosten van een proxy contest

Rosenfeld v. Fairchild Engine & Airplane Corporation, 309 N.Y. 168, 128 N.E.2d 291
(1955). Zie over de kosten ook Hornstein (1993), p. 1147-1150 en Barnard (1990), p. 39.
Inmiddels zijn de kosten sterk gestegen.
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een strijd om de macht binnen een vennootschap waarbij iemand probeert zijn
eigen kandidaten voor de board benoemd te laten krijgen, zodat hij uiteindelijk de
controle over de vennootschap in handen krijgt.22 Op dergelijke situaties ga ik
hierna in § 7.2.3 in. In de andere gevallen, waar het dus niet gaat om de macht
binnen de vennootschap, maar waar een aandeelhouder slechts invloed uit wil
oefenen op een onderdeel van het te voeren beleid, is een proxy contest op grond
van Regel 14a-7 veelal een te dure oplossing. Onder andere hierdoor wordt de nu
te bespreken Regel 14a-8 door aandeelhouders veel vaker gebruikt dan Regel
14a-7.23

3. Aandeelhoudersvoorstellen (Regel 14a-8)
Regel 14a-8 geeft aandeelhouders het recht om een voorstel over bepaalde
onderwerpen op de agenda van de aandeelhoudersvergadering te plaatsen, en
verplicht bovendien de board om dit voorstel, tezamen met een door de indiener
opgestelde ondersteunende toelichting, op te nemen in het proxy statement van
de vennootschap.24 Benaderde aandeelhouders krijgen dan de mogelijkheid om
op het volmachtformulier aan te geven hoe zij over dit onderwerp willen
stemmen.

Regel 14a-8 heeft voor aandeelhouders twee grote voordelen ten opzichte
van Regel 14a-7. Ten eerste behoeven aandeelhouders bij regel 14a-8, geen
druk- en verzendkosten te betalen. Deze kosten worden gedragen door de
vennootschap. Daarnaast zijn aandeelhouders bij 14a-8 niet afhankelijk van
de vraag of de board wel of niet van plan is om een bepaald onderwerp op de
agenda te zetten en hiervoor volmachten te verwerven.25

Sinds de invoering van (de voorloper van) Regel 14a-8 in 1942 heeft de
regeling vanuit het bedrijfsleven veel kritiek gekregen. De algemene opvatting
was dat deze aan aandeelhouders te veel mogelijkheden gaf en dat het reageren op
alle aandeelhoudersvoorstellen te veel tijd en moeite van het management vergde.
De reikwijdte van Regel 14a-8 is dan ook in de loop der tijden op een aantal
manieren beperkt. Ten eerste zijn er enige voorwaarden gesteld, waaraan moet
worden voldaan om van Regel 14a-8 gebruik te kunnen maken.26 Zo moet een
aandeelhouder minstens één procent van of voor $1000 aan aandelen met
stemrecht bezitten om een aandeelhoudersvoorstel te mogen indienen. Hij moet

22. Bij een proxy contest dat gaat over de verkiezing van leden van de board of directors geeft
Regel 14a-11 nog speciale regels waaraan voldaan moet worden.

23. Zie Barnard (1990), p. 39 en Goforth (1994), p. 395 en 410.
24. Zie over de geschiedenis en achtergrond van Regel 14a-8 Van Ginneken (1998). Zie ook

Schwartz (1971).
25. Het is zelfs zo, dat als een aandeelhouder wil reageren op een voorstel van de board, zoals

een voorstel om een fusie aan te gaan, de weg van regel 14a-8 niet voor hem openstaat. Hij
zal in zo’n geval met behulp van de mogelijkheden die regel 14a-7 biedt tegen het
bestuursvoorstel op moeten komen. Zie Regel 14a-8(i)(9).

26. Deze voorwaarden staan in onderdeel (a) van Regel 14a-8.
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het voorstel ruim van tevoren bij de vennootschap indienen en hij mag maar één
voorstel per vergadering doen. Het voorstel en de toelichting daarop mag ook niet
langer zijn dan 500 woorden. Deze laatste beperking maakt het soms moeilijk om
ingewikkelde voorstellen goed te beargumenteren en van een overtuigende
toelichting te voorzien. Een tweede groep beperkingen voor aandeelhouders
wordt gevormd door de dertien excepties vermeld in onderdeel (i) van Regel 14a-
8. Deze excepties noemen een aantal gevallen waarin de vennootschap de opname
van een aandeelhoudersvoorstel in haar proxy statement kan weigeren.27 Het zijn
vooral deze excepties die ervoor zorgen dat veel onderwerpen niet via Regel 14a-
8 op de agenda van de aandeelhoudersvergadering kunnen worden geplaatst. De
SEC heeft door de jaren heen de moeilijke taak gehad om enerzijds ervoor te
waken dat bedrijven niet te veel gehinderd werden door onnodige aandeelhou-
dersvoorstellen, en anderzijds toch de aandeelhouders de mogelijkheid te geven
om de hun toekomende rechten uit te oefenen. Het schipperen van de SEC tussen
deze twee tegenstrijdige belangen heeft geresulteerd in veel jurisprudentie en vele
herzieningen van de excepties.28

De excepties van onderdeel (i) van Regel 14a-8
De belangrijkste (en oudste) exceptie op de verplichting om aandeelhouders-
voorstellen in het proxy statement op te nemen staat in Regel 14a-8(i)(1). Deze
bepaalt dat als het voorstel op grond van het statenrecht een onderwerp betreft
dat niet tot de beslissingsbevoegdheid van aandeelhouders behoort, de vennoot-
schap het voorstel niet hoeft op te nemen. Dit vloeit voort uit het klassieke
onderscheid (zoals gewaarborgd door de grondwet) dat het vennootschapsrecht
behoort tot de bevoegdheid van de individuele staten en niet tot die van de
federale overheid. Het probleem met deze exceptie is dat onder het recht van de
meeste staten maar zeer weinig onderwerpen expliciet tot de bevoegdheid van
aandeelhouders behoren. Bij de meeste onderwerpen heeft het statenrecht
eenvoudigweg niet geregeld of aandeelhouders er wel of geen beslissing over

27. In 1998 is Regel 14a-8 herschreven om het beter leesbaar te maken voor het beleggend
publiek. Inhoudelijk is de regel niet gewijzigd, maar het is in een Q&A format gegoten. Dit
op initiatief van toenmalig SEC-voorzitter Levitt. De vraag is of dit een verbetering is. Dit
format heeft in ieder geval weinig navolging gekregen. Bij mijn weten is sindsdien geen
enkele andere regel op deze wijze herschreven, hetgeen erop wijst dat niet iedereen even
gelukkig was met het resultaat en overtuigd was van de noodzaak. Gevolg van deze
herschrijving van Regel 14a-8 is wel dat de excepties niet meer onder onderdeel c) vallen,
maar onder onderdeel i); de nummering van de excepties is hetzelfde.

28. Een belangrijke bron wordt gevormd door de zogenoemde ‘no-action letters’ van de SEC.
Regel 14a-8(d) bepaalt dat een vennootschap die van plan is om een voorstel niet op te
nemen in haar proxy statement, hierover op voorhand van de SEC een standpunt kan vragen.
Met het toesturen van een no-action letter kan de SEC vervolgens te kennen geven dat zij
geen actie zal ondernemen tegen de uitsluiting van het voorstel.
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mogen nemen. Hierdoor is het vaak onduidelijk of een aandeelhoudersvoorstel
op grond van exceptie (i)(1) wel of niet uit het proxymateriaal gelaten mag
worden. In die gevallen moeten de SEC en uiteindelijk de federale rechtbanken
bepalen of aandeelhouders over een bepaald onderwerp mogen beslissen of
niet. Zo vormen de vele uitspraken en aanwijzingen van de SEC, samen met de
rechterlijke uitspraken, in feite een uitgebreide rechtsbron die bepaalt waar
aandeelhouders over mogen beslissen. De SEC vult derhalve in veel gevallen
het vennootschapsrecht van de verschillende staten in, terwijl de vennoot-
schapswetgeving is voorbehouden aan de staten, en niet aan de federale
overheid.29 Op het eerste gezicht lijkt het alsof exceptie (i)(1) deze machten-
scheiding bevestigd. De SEC wilde met deze exceptie duidelijk maken dat zij
geen rechten voor aandeelhouders creëerde, maar dat regel 14a-8 slechts
bedoeld is als een federale regel, die aandeelhouders de mogelijkheid biedt
om op te komen voor hun door het statenrecht gecreëerde rechten. In de praktijk
heeft de regel echter wel degelijk grote invloed op de invulling van de rechten
van aandeelhouders en heeft het derhalve ook grote invloed op corporate
governance in de VS.30

Veel van de overige excepties van onderdeel (i) kunnen gezien worden als
uitwerkingen van deze eerste exceptie. Zij zijn vaak ontstaan uit de interpre-
taties van de SEC over wat wel en niet onderwerpen zijn die in aanmerking
komen voor aandeelhoudersbemoeienis in de zin van exceptie (i)(1). Duidelijk
in dezelfde lijn als exceptie (i)(1) ligt bijvoorbeeld exceptie (i)(7), die bepaalt
dat voorstellen die de dagelijkse bedrijfsvoering van de vennootschap betreffen
niet behoeven te worden opgenomen. In vrijwel alle staten bepaalt het vennoot-
schapsrecht dat de dagelijkse bedrijfsvoering in handen ligt van de board.
Aandeelhouders mogen zich daar normaal gesproken niet mee bemoeien. Met
de expliciete opname van deze exceptie in 1954 gaf de SEC nog eens duidelijk

29. Zie hierover Fisch (1993), p. 1191-1194. Onduidelijk statenrecht heeft er ook toe geleid dat
de SEC een noot heeft geplaatst bij exceptie (i)(1), waarin zij zich uitlaat over het
statenrecht. In veel staten wordt slechts zeer algemeen bepaald wat de bevoegdheden van
de board zijn. Van aandeelhoudersvoorstellen die de board tot bepaalde handelingen
verplichten, kan dan al snel worden gesteld dat ze een inbreuk maken op de bevoegdheden
van de board. Een dergelijk verplichtend voorstel betreft daarmee een onderwerp waarover
aandeelhouders geen beslissingsbevoegdheid hebben en kan op grond van exceptie (i)(1)
van opname in het proxy materiaal van de vennootschap worden uitgesloten. Omdat veel
aandeelhoudersvoorstellen op deze wijze werden uitgesloten, besloot de SEC in 1976 om
een noot toe te voegen, waarin zij aandeelhouders uitdrukkelijk wijst op een oplossing. De
SEC geeft in haar noot aan, dat wanneer een aandeelhoudersvoorstel wordt ingediend in de
vorm van een verzoek aan de board tot handelen, in plaats van als een verplichting tot
handelen, het voorstel niet op de hiervoor genoemde gronden van opname kan worden
uitgesloten.

30. Zie Fisch (1993), p. 1151, Goforth (1994) p. 387 en Smith (1996a), p. 147.
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aan dat de dagelijkse bedrijfsvoering geen onderwerp is waar aandeelhouders
via een voorstel invloed op uit kunnen oefenen.31

Regel 14a-8 is over de jaren vele malen gewijzigd.32 Bij deze wijzigingen zijn
onder andere de excepties (i)(8) en (9) ingevoerd, die in de praktijk van groot
belang zijn, omdat zij de reikwijdte van Regel 14a-8 aanzienlijk inperken.
Exceptie (i)(9) houdt in dat voorstellen die conflicteren met een voorstel van de
board (bijvoorbeeld een tegenvoorstel) niet in het proxy statement behoeven te
worden opgenomen. In die gevallen geldt dat aandeelhouders de weg van Regel
14a-7 moeten bewandelen. Exceptie (i)(8) bepaalt dat voorstellen die de benoe-
ming van leden van de board of directors betreffen, ook niet behoeven te worden
opgenomen. Deze uitzondering geeft aan dat de regel voor aandeelhoudersvoor-
stellen niet gebruikt mag worden voor verkiezingscampagnes en dwingt aandeel-
houders die een vertegenwoordiger in de board willen, of zelfs een hele nieuwe
board willen benoemen, om de weg van Regel 14a-7 te bewandelen en een proxy
contest aan te gaan met het zittende bestuur (zie hierover hierna § 7.2.3). De

31. Een belangrijke rechterlijke uitspraak voor de regels omtrent aandeelhoudersvoorstellen in het
algemeen en voor exceptie (i)(7) in het bijzonder, was de zaak Medical Committee for Human
Rights v. SEC, 432 F.2d 659 (D.C.Circuit 1970). Hier ging het ten tijde van de oorlog in
Vietnam over een aandeelhoudersvoorstel tot wijziging van de statuten van de Dow Chemical
Company die de productie en verkoop van napalm door de vennootschap verbieden. De board
van Dow besloot om het voorstel niet in het proxymateriaal op te nemen omdat het in feite ging
over de dagelijkse bedrijfsvoering. De SEC was het hiermee eens, maar uiteindelijk oordeelde
de rechter dat het voorstel niet mocht worden uitgesloten. Zie over deze uitspraak Choper,
Coffee & Gilson (1995), p. 642-650 en Van Ginneken (1998), p. 138-139. Een onderwerp dat
veel in verband met exceptie (i)(7) ter sprake is gekomen, is de beloning van de vennoot-
schapsleiding. Zie hierover Fisch (1993), p. 1155-1162 en Goforth (1994) p. 416-419.

32. Na de nederlaag die de SEC in Medical Committee for Human Rights v. SEC en vele
soortgelijke zaken leed, veranderde zij in 1976 onderdeel (i) van regel 14a-8 ingrijpend. Er
werden twee nieuwe excepties ingevoerd (i)(5) en (6). Exceptie (i)(5) geeft de mogelijkheid
om voorstellen uit te sluiten die niet voldoende betrekking hebben op de activiteiten van de
vennootschap. Om deze exceptie wat concreter te maken, voerde de SEC in 1984 een
maatstaf in om te bepalen wat wel en niet voldoende betrekking had op de activiteiten van de
vennootschap: als het voorstel gaat over activiteiten die minder dan 5% van de totale
bedrijfsvoering inhouden, is er een weerlegbaar vermoeden dat het voorstel niet voldoende
betrekking heeft op de activiteiten van de vennootschap. Zie over de problematiek rondom de
interpretatie van deze maatstaf Lovenheim v. Iroquois Brands, Ltd. 618 F.Supp. 554 (D.D.C.
1985). Exceptie (i)(6) maakt het mogelijk om voorstellen uit te sluiten die gaan over zaken waar
de vennootschap geen invloed op uit kan oefenen. Deze excepties moeten er onder andere voor
zorgen dat zinloze voorstellen kunnen worden uitgesloten. Enkele voorbeelden uit de praktijk
zijn voorstellen die de aandeelhoudersvergadering willen laten besluiten dat ‘belasting een
vorm van diefstal is’ of dat ‘de mededingingswetgeving slecht is voor de onderneming en dus
moet worden genegeerd’. Naast deze twee excepties werd ook nog een groot aantal van de
andere huidige excepties ingevoerd: (i)(2), (3), (4), (10), (11) en (13). Zie Securities Exchange
Act Release No. 34-12,999 (1976). Na deze wijzigingen in 1976 is regel 14a-8 nog een aantal
keren gewijzigd, en zijn de excepties (i)(8), (9) en (12) ingevoerd.
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vervanging van de board is een manier om in vijandige overnamesituaties
controle over de vennootschap te verkrijgen. Aangezien Regel 14a-8 hier-
voor niet mag worden gebruikt, lijkt Regel 14a-8 op het eerste gezicht voor
vijandige overnamesituaties niet zo van belang. Dat is echter niet helemaal
het geval. Regel 14a-8 is namelijk langs een andere weg voor vijandige
overnames wel degelijk relevant. De laatste jaren wordt in toenemende mate
geprobeerd om met aandeelhoudersvoorstellen de macht van de board in te
perken. Het betreft onder meer aandeelhoudersvoorstellen die er toe strekken
de by-laws te wijzigen op het gebied van poison pills en de toepasselijke
standaard voor de benoeming van de board (men tracht op deze wijze de
majority voting standaard in te voeren in plaats van de plurality voting
standaard). Daarnaast is er veel discussie over het gebruik van aandeelhou-
dersvoorstellen voor herziening van de wijze waarop directors worden
benoemd. Aandeelhouders bepleiten ruimere mogelijkheden om eigen kan-
didaten in het proxymateriaal opgenomen te krijgen (zogenoemde proxy
access). Om dit te bewerkstelligen worden er in toenemende mate aandeel-
houdersvoorstellen ingediend om de by-laws zodanig te wijzigen, dat ook
aandeelhouders kandidaten voor de board mogen laten opnemen in het
proxymateriaal van de vennootschap. Dit is voor de SEC een heikel onder-
werp. Zij ziet zich met twee vragen geconfronteerd. Ten eerste of de SEC niet
zelf, via nieuwe regelgeving, dit onderwerp van aandeelhouderstoegang moet
regelen. De tweede vraag die aan de SEC wordt gesteld is of deze op grond
van Regel 14a-8 ingediende aandeelhoudersvoorstellen van opname kunnen
worden uitgesloten op grond van de hiervoor genoemde exceptie 14a-8(i)(8).
Op de hiervoor genoemde voorstellen, die zien op poison pills, op de
toepasselijke standaard voor benoemingen en op proxy access, ga ik hierna
in § 7.2.3 in.

Mede dankzij de opkomst van institutionele beleggers die hun aandelenpak-
ketten steeds minder gemakkelijk kunnen verkopen, en daarom meer tijd en
middelen aanwenden om van hun rechten gebruik te maken, wordt Regel 14a-8
door aandeelhouders steeds vaker gebruikt. Er komen meer voorstellen die gaan
over de strategie van de vennootschap en onderwerpen die met corporate
governance te maken hebben. Deze voorstellen krijgen ook meer steun op
aandeelhoudersvergaderingen.33 Desondanks is er veel kritiek dat de moge-
lijkheden van Regel 14a-8 te beperkt zijn. Volgens sommige commentatoren

33. Zie over deze ontwikkeling o.a. Barnard (1990), p. 82-84, Black (1990), p. 567-575, Goforth
(1994), p. 408-413, Hornstein (1993) 1150-1152, Pound (1993), p. 1050-1052 en Shahara &
Hoke-Witherspoon (1993), p. 332-333. Ook de veranderingen van de proxy rules in 1992
dragen hiertoe bij. Zie Hornstein (1993), p. 1156, Pound (1993), p. 1041 en Smith (1996a),
p. 217-218.
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belemmert Regel 14a-8 zelfs efficiënte aandeelhoudersinvloed.34 Vooral de
ruime excepties vormen een belemmering.35 Daarnaast is er kritiek op de
beperking tot 500 woorden en de beperking tot één voorstel per vergadering.36

Ook het feit dat aandeelhoudersvoorstellen ruim van tevoren bij de vennoot-
schap moeten worden ingediend, stuit op veel bezwaren. Hierdoor krijgen
vennootschappen ruimschoots de tijd om in het proxymateriaal op de voor-
stellen te reageren.37 Bovendien geldt de beperking tot 500 woorden niet voor
de board. Tenslotte zijn er nog de ‘resolicitation’ praktijken, die succesvolle
aandeelhoudersvoorstellen in de weg kunnen staan. Bij aandeelhoudersvoor-
stellen worden de ingevulde proxies teruggestuurd naar de vennootschap.
Hierdoor kan de board inzicht krijgen welke aandeelhouders voor het voorstel
hebben gestemd, en zonodig deze aandeelhouders nog eens benaderen om ze
ervan te overtuigen dat ze beter tegen het voorstel kunnen stemmen.38

Ondanks de hiervoor gesignaleerde toename in (succesvolle) aandeelhou-
dersvoorstellen wordt er door aandeelhouders, mede door de rational apathy en
free-rider problematiek, toch nog relatief weinig gebruik gemaakt van de op
grond van de federale proxy regels geboden mogelijkheden.39 Het management
van vennootschappen blijft de partij die het meest gebruik maakt van proxy
solicitation. De meerderheid van hun voorstellen wordt zonder al te veel
tegenstand door de aandeelhoudersvergadering aangenomen.40

4. Anti-fraude bepaling (Regel 14a-9)
Voor de handhaving van de proxy regels is Regel 14a-9 van groot belang. Deze
regel verbiedt het verspreiden van proxymateriaal dat onjuiste, onvolledige of
misleidende informatie bevat.41 In principe wordt de naleving van deze regel
gehandhaafd door de SEC. In het belangrijke arrest J.I. Case Co. v. Borak
bepaalde het US Supreme Court echter dat uit Regel 14a-9 kon worden afgeleid
dat aandeelhouders zich bij overtreding van Regel 14a-9 onder bepaalde
omstandigheden ook zelf tot de rechter konden wenden en schadevergoeding

34. Zie Barnard (1990), p. 38, Black (1990), p. 541-542, Fisch (1993), p. 1194-1199 en Goforth,
(1994), p. 395-401.

35. Zie voor kritiek op verschillende excepties uit 14a-8(i) Barnard (1990), p. 102-103, Black
(1990), p. 541, Fisch (1993), p. 1152-1165 en Goforth (1994), p. 456-410.

36. Zie Black (1990), p. 541 en Goforth (1994), p. 454.
37. Zie Black (1990), p. 595.
38. Zie Black (1990), p. 595 en Goforth (1994), p. 461.
39. Zie Goforth (1994), p. 401.
40. Dat was ruim tien jaar geleden ook al zo. Zie Posch (1997), p. 268.
41. Naast deze regel zijn er ook andere regels die misbruik trachten te voorkomen. Zo bepaalt

Regel 14a-10 dat het verboden is om proxies te verwerven die ongedateerd zijn, of proxies te
verwerven die een bepaling bevatten dat zij gedateerd zullen worden nadat de aandeelhouder
de proxy getekend heeft.
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kunnen eisen.42 Als een aandeelhouder van mening is dat hij door onjuiste of
misleidende informatie in het proxymateriaal van de vennootschap schade heeft
geleden, kan hij zich dus tot de rechter wenden.43 Van deze mogelijkheid wordt
door aandeelhouders op grote schaal gebruik gemaakt, hetgeen in de praktijk in
grote mate heeft bijgedragen aan de handhaving van deze regel.

B. De SEC-Regels van § 14(b) Exchange Act

Zoals hiervoor aangestipt, is het niet eenvoudig om de aandeelhouders van
beursvennootschappen daadwerkelijk te bereiken, hetgeen voor een effectief
systeem van proxy voting uiteraard essentieel is. Hiervoor is een uitgebreide
regulering in het leven geroepen. § 14(b) Exchange Act geeft de SEC de
mogelijkheid om regels vast te stellen voor banken en effectenhandelaren,
die betrokken zijn bij het proxy voting proces. Deze regels moeten ervoor
zorgen dat de uiteindelijke beleggers daadwerkelijk worden bereikt en hun
volmacht goed geïnformeerd kunnen afgeven.44

De praktijk in de VS laat zien dat het enkel hanteren van aandelen op naam
op zichzelf geen garantie is dat aandeelhouders door de vennootschap kunnen
worden bereikt. Ook bij aandelen op naam is hiervoor een uitgebreide regule-
ring noodzakelijk gebleken. In de VS houden vennootschappen een aandeel-
houdersregister bij, waarin de houders van hun aandelen worden geregistreerd
(de registered owners of record owners). In principe worden voor aandelen ook
daadwerkelijk aandeelbewijzen uitgegeven, die bij de overdracht van het
aandeel een rol spelen. Ook in de VS is men ter facilitering van de beurshandel
door een proces van immobilisatie gegaan. De spin in het web is de Depository
Trust Company (DTC), die is opgericht met het doel de aandeelbewijzen te
bewaren. De DTC bewaart inmiddels de aandeelbewijzen van 95% van de ter
beurze verhandelde aandelen. Als houder van deze aandelen staat de DTC,
althans de door DTC als nominee aangewezen Cede & Co., in de verschillende
aandeelhoudersregisters geregistreerd. De bij de DTC aangesloten banken en
effectenmakelaars (hierna: DTC-participanten) houden namens al hun klanten –

maar op eigen naam – rekeningen aan bij de DTC. In de administraties van deze
banken en effectenmakelaars wordt bijgehouden welke klanten tot welke
aandelen gerechtigd zijn. In een dergelijke keten zijn de uiteindelijke beleggers
de economische eigenaren van de aandelen, de zogenaamde beneficial
owners. Met dit girale systeem kunnen de aandelen worden overgedragen door

42. J.I. Case Company v. Borak, 377 U.S. 426 (1964). In 1979 benadrukte de Supreme Court in
Touche Ross Company v. Redington, 442 U.S. 560 (1979) dat aandeelhouders alleen een
actie in konden stellen als Regel 14a-9 was overtreden, en dat de andere regels geen recht op
een eigen actie voor aandeelhouders impliceerden.

43. Een bekend arrest van het US Supreme Court over regel 14a-9 is Mills v. Electric Auto-Lite
Co., 396 U.S. 375 (1970).

44. Zie hierover Van Ginneken (2001c).
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eenvoudige aantekening in de verschillende administraties, zonder dat de aan-
deelbewijzen er aan te pas komen. De record owner verandert immers niet.
Artikel 8 van de Uniformed Commercial Code (UCC) geeft de beneficial owners
de juridische waarborgen die in een dergelijk giraal systeem nodig zijn, ook op het
gebied van zeggenschapsrechten.45 Op grond van het statenrecht is inschrijving
in het aandeelhoudersregister bepalend voor stemgerechtigheid. Daarbij wordt
veelal het record date systeem gehanteerd. Zij die op de registratiedatum zijn
ingeschreven in het aandeelhoudersregister zijn op de aandeelhoudersvergadering
stemgerechtigd. Dit betekent dat de beneficial owners, de economisch belang-
hebbenden, formeel niet stemgerechtigd zijn. Artikel 8 UCC voorziet erin dat de
beneficial owners het recht hebben de zeggenschapsrechten uit te oefenen.46

Waar dit systeem de beurshandel in aandelen vergemakkelijkt, wordt het voor
vennootschappen moeilijker om de beneficial owners te bereiken voor het
verwerven van volmachten. Dit terwijl deze proxy solicitation voor
Amerikaanse vennootschappen onontbeerlijk is, mede vanwege de quorumver-
eisten. Toen in het begin van de jaren tachtig enkele vennootschappen er niet in
slaagden voldoende kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd te krijgen, en er
dus geen rechtsgeldige besluiten konden worden genomen, was dit aanleiding
voor de SEC om de bestaande regelgeving op dit punt te herzien.47 Tezamen
met regels van de effectenbeurzen dienen de door de SEC uitgevaardigde regels
te bewerkstelligen dat beneficial owners worden bereikt, en in de gelegenheid
worden gesteld hun stem uit te brengen.48 De regels bepalen dat banken en
effectenmakelaars verplicht zijn het proxymateriaal van de vennootschap
(stemformulieren en uitgebreide informatie) door te sturen naar de beneficial
owners, mits de vennootschap de redelijke kosten hiervan voor haar rekening
neemt.49 Het systeem werkt zo, dat de banken en effectenmakelaars aan de
vennootschap dienen op te geven voor hoeveel beneficial owners zij de
aandelen beheren.50 De vennootschap zorgt er dan voor dat de juiste hoeveel-
heden proxymateriaal voor verzending bij de banken en effectenmakelaars
terechtkomen.51 Daarnaast is er voor vennootschappen een mogelijkheid

45. Artikel 8 UCC is opgenomen in het recht van de staat New York, waar de DTC is gevestigd.
46. Sec. 8-506 UCC, zie hierover Winter (2000), p. 49-51. Zie over dit systeem ook Kahan &

Rock (2008), p. 1240-1243.
47. Zie voor een uitgebreide beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van deze regelgeving

Brown (1988), p. 694-745.
48. Zie over de regelgeving Brown (1988), p.684-792 en Klein (1997), p. 155-177.
49. Regels 14b-1(b)(2) en (c)(2)(i) (voor effectenmakelaars) en Regels 14b-2(b)(3) en (c)(2)(i)

(voor banken).
50. Regel 14a-13(a)(4).
51. Regel 14b-1(b)(1) (voor effectenmakelaars) en Regel 14b-2(b)(1) (voor banken). Zie

hierover Brown (1988), p. 746-750.
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gecreëerd om rechtstreeks met (een deel van de) beneficial owners te commu-
niceren. Op grond van genoemde regels zijn de banken en effectenmakelaars
verplicht om op verzoek van de vennootschap de namen, adressen en aandelen-
posities door te geven van de beneficial owners die geen bezwaar hebben
gemaakt tegen een dergelijke informatieverschaffing.52 Deze beneficial owners
worden NOBO’s genoemd, een acroniem voor non-objecting beneficial owners.
Op deze wijze kan de vennootschap rechtstreeks met de NOBO’s communi-
ceren. Hier zijn wel beperkingen aan verbonden.53 Deze hebben te maken met
de vrij gecompliceerde wijze waarop de stemmen in het Amerikaanse systeem
worden uitgebracht. Het systeem brengt met zich dat tussen de verschillende
intermediairs een keten van volmachten moet worden gecreëerd teneinde er
voor te zorgen dat de beneficial owner zijn stem kan uitbrengen. Het stem-
systeem werkt in grote lijnen als volgt.54

Zoals vermeld is Cede & Co veelal formeel stemgerechtigd. Zo snel mogelijk
na de record date doet DTC aan de desbetreffende vennootschap een omnibus
proxy toekomen waarin de DTC-participanten die op de record date aandelen in
de vennootschap op hun rekening bij de DTC hebben staan worden gevol-
machtigd.55 De omnibus proxy wordt vergezeld door een lijst waarop precies
staat vermeld welke DTC-participanten tot hoeveel aandelen gerechtigd zijn.56

De DTC-participanten moeten de beneficial owners in de gelegenheid stellen
hun stem uit te brengen door het proxymateriaal naar hen door te sturen. Hierbij
kunnen de DTC-participanten kiezen tussen twee opties. De eerste is dat er een
blanco volmachtformulier wordt meegezonden, waarin de beneficial owner
door de DTC-participant wordt gevolmachtigd te stemmen voor het aantal van
de op zijn rekening staande aandelen. De beneficial owner kan op het formulier
aankruisen hoe hij wenst te stemmen en het formulier aan de vennootschap
retourneren. De tweede optie is dat een steminstructieformulier wordt meege-
zonden. De beneficial owner vult het steminstructieformulier in en retourneert
het aan de DTC-participant. Deze zorgt ervoor dat de stemmen conform het

52. Zie Regel 14b-1(b)(3) (voor effectenmakelaars) en Regel 14b-2(b)(4)(ii) (voor banken).
53. De beperking heeft te maken met het feit dat de SEC regels beogen te waarborgen dat de

beneficial owner goed geïnformeerd zijn stem uitbrengt. Op partijen die om volmachten
vragen rust een uitgebreide informatieplicht. Men wil er zeker van zijn dat deze informatie
en de stemformulieren de aandeelhouder (gelijktijdig) bereiken. Dit wordt bewerkstelligd
doordat banken en effectenmakelaars al het materiaal tegelijk doorzenden. Om deze reden
moet in het kader van volmachtverwerving het materiaal altijd ook via de banken en
effectenmakelaars aan de NOBO’s worden gestuurd. Dit vormt in de praktijk, voornamelijk
vanwege de kosten, een grote belemmering voor rechtstreekse communicatie.

54. Zie o.a. Kahan & Rock (2008), p. 1243-1248.
55. Op grond van Regel 17Ad-8(a) dient dit binnen 5 dagen te gebeuren.
56. Voor reguliere aandeelhoudersvergaderingen verricht DTC deze service kosteloos. DTC

verzorgt dergelijke lijsten ook buiten de aandeelhoudersvergaderingen om. In dat geval zijn
er wel kosten aan verbonden.
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formulier worden uitgebracht.57 De hiervoor geschetste keten kan natuurlijk
langer zijn. Zo komt het vaak voor dat de door de vennootschap benaderde
banken de aandelen houden voor andere banken of intermediairs, bijvoorbeeld
uit een andere staat, die op hun beurt weer houden voor achterliggende
beneficial owners.58 Ook hierin voorzien de regels. De door de vennootschap
benaderde banken dienen de namen en adressen van achterliggende banken en
andere intermediairs, die de aandelen niet voor zichzelf houden, door te geven
aan de vennootschap, zodat ook deze banken rechtstreeks door de vennootschap
kunnen worden benaderd.59 Deze achterliggende intermediairs worden door de
SEC respondant banks genoemd. Vervolgens dient de benaderde bank aan de
vennootschap een omnibus proxy af te geven, met recht van substitutie, ten
gunste van deze respondant banks. Op de respondant banks rusten dan weer de
eerder genoemde doorzend- en informatieverplichtingen.60 Deze exercitie kan
net zo vaak worden herhaald totdat men bij de beneficial owners is aanbeland.
Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat de beneficial owners aan het einde van
de ketens uiteindelijk worden bereikt en de gelegenheid krijgen om via een
keten van volmachten hun stem uit te brengen.61 Voor de goede orde verwijs ik
nog naar de hiervoor beschreven Regel 14a-7, waardoor ook aandeelhouders
hun medeaandeelhouders kunnen benaderen voor het verwerven van volmach-
ten.62 In die gevallen hebben ook aandeelhouders de medewerking van banken
en effectenmakelaars nodig om proxymateriaal aan hun medeaandeelhouders te
doen toekomen. Dit levert in de praktijk de nodige problemen op. Het voert te
ver om daar hier op in te gaan.63

Het feit dat het systeem erin voorziet dat de beneficial owners worden bereikt is
nog geen garantie dat de stemmen daadwerkelijk worden uitgebracht. Om er
voor te zorgen dat de quorumeisen worden gehaald worden vaak professionele
proxy firms ingeschakeld. Door deze proxy firms worden bijvoorbeeld NOBO’s
die niet hebben gereageerd telefonisch benaderd.64 Daarnaast zorgt een

57. Zie Brown (1988), p. 753.
58. Dit fenomeen waarbij banken als custodian optreden voor andere banken staat in de

Verenigde Staten bekend als ‘piggy-backing’.
59. Zie Regel 14b-2(b)(4)(i).
60. Zie Brown (1988), p. 750-754 en Klein (1997), p. 166-168.
61. Een aantal van de in Regel 14b-2 vermelde verplichtingen voor banken gelden opmerkelijk

genoeg niet voor effectenmakelaars. Zo is een effectenmakelaar niet verplicht de namen en
adressen door te geven van respondant banks die daar een rekening aanhouden. Zo zijn er
nog wel meer verschillen in de regelingen voor banken en effectenmakelaars die eigenlijk
niet goed verklaarbaar zijn. Zie Klein (1997), p. 168-169.

62. Zie hierover Posch (1997), p. 264-275 en Van Ginneken (1998), p. 134-141.
63. Zie hierover Brown (1988), p. 774-778.
64. Er kunnen ook verschillende partijen zijn die volmachten proberen te verwerven, zodat het

mogelijk is dat de aandeelhouders door verschillende partijen worden benaderd (zoge-
noemde proxy contests of proxy fights).
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specifieke regel van de New York Stock Exchange (NYSE) voor het halen van
de quorumeisen. Wanneer een bij de NYSE aangesloten effectenmakelaar
proxymateriaal naar beneficial owners heeft doorgestuurd, bepaalt NYSE
Rule 452 dat, indien de benefical owner niet binnen tien dagen na ontvangst
van het proxymateriaal heeft gereageerd, de effectenmakelaar deze stemmen
mag uitbrengen.65 De stemmen die op deze wijze door effectenmakelaars
worden uitgebracht worden broker votes genoemd. Een beperking van deze
regel is dat deze stemmen alleen mogen worden uitgebracht als het gaat om
routinematige agendapunten. De NYSE beoordeelt op welke agendapunten de
effectenmakelaars wel en niet mogen stemmen. Deze broker votes zorgen bij
routinematige agendapunten voor hogere percentages van het ter vergadering
vertegenwoordigd kapitaal, waarbij in het algemeen kan worden gesteld dat de
effectenmakelaars de broker votes uitbrengen in lijn met de wens van de
vennootschapsleiding. De laatste jaren zijn onder druk van aandeelhouders
steeds minder onderwerpen als routinematig aangewezen. Fusies en benoemin-
gen van directors met tegenkandidaten (proxy contests) worden niet als
routinematig beschouwd, maar reguliere benoemingen van directors wel. Met
ingang van 1 januari 2010 is Rule 452 behoorlijk ingeperkt en worden ook
reguliere benoemingen niet meer als routinematig aangemerkt.66

Het voorgaande systeem functioneert, maar zeker niet vlekkeloos.67 Mede
doordat het een in de loop van vele jaren gegroeide combinatie is van federaal
recht, statenrecht en beursregelgeving, is de regelgeving uitgebreid, ingewik-
keld en niet erg overzichtelijk. Tegelijkertijd stellen de regels veel verschillende
en vaak strakke termijnen, die voor problemen kunnen zorgen. Zo komt het
proxymateriaal vaak niet of niet op tijd bij de beneficial owner aan.68 Verder
zijn er in de praktijk problemen met het tellen en de verificatie van de
stemmen.69 Dit alles maakt de regels moeilijk te handhaven en het proces
bewerkelijk en kostbaar. Ook voor aandeelhouders die met behulp van Regel
14a-7 hun medeaandeelhouders wensen te benaderen laat het systeem te

65. De effectenmakelaar (tevens DTC-participant) is op grond van de omnibus proxy van Cede
& Co stemgerechtigd.

66. Tevens zijn in februari 2010 de mogelijkheden verruimd om proxymateriaal elektronisch aan
aandeelhouders te verzenden. Zie Amendments to Rules Requiring Internet Availability of
Proxy Materials, SEC Release Nos. 33-9108, 34-61560, IC-29131, (February 22, 2010). Zie
ook Gordon (2008). Zie voor Rule 452 en elektronische verspreiding van proxymateriaal
Verret (2007). De in juli 2010 van kracht geworden Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act, de verstrekkende reactie van het Amerikaanse Congres op de
financiële crisis, bevat bepalingen die de reikwijdte van Rule 452 nog verder zullen
inperken.

67. Zie Kahan & Rock (2008), p. 1248-1270, die spreken over de pathologies of shareholder
voting. Zie ook Brown (1988), p. 758-787 en Klein (1997), p. 169-174.

68. Zie Kahan & Rock (2008), p. 1249-1251.
69. Zie hierover Kahan & Rock (2008), p. 1251-1255.
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wensen over.70 Inhoudelijk gezien valt vooral op dat de beperkingen in de
mogelijkheden om NOBO’s rechtstreeks te benaderen een efficiënte commu-
nicatie met aandeelhouders in de praktijk behoorlijk belemmert.71

7.2.3 Proxy contests: proxy voting in vijandige overname situaties

Proxy contests spelen in de VS in vijandige overnamesituaties een belangrijke
rol. In de praktijk zijn zij een belangrijke aanvulling op de tender offer. Zij
kunnen onder omstandigheden daarvoor zelfs een alternatief zijn. Proxy
contests en tender offers zijn als manieren om controle over een beursvennoot-
schap te verwerven echter niet volledig uitwisselbaar. Voor de invoering van de
Williams Act in 1968 werden tender offers nauwelijks gereguleerd, terwijl men
bij een proxy contest al rekening diende te houden met de uitgebreide federale
proxy regels. Proxy contests waren duur en de uitkomst was hoogst onzeker.
Deze methode werd dus nauwelijks gebruikt om controle te verwerven.72 Dit
veranderde met de komst van de Williams Act, toen er voor tender offers
vergelijkbare transparantieverplichtingen gingen gelden als voor proxy contests.
Desondanks boden tender offers nog een aantal voordelen boven proxy
contests. De overnamegolf uit begin jaren ’80 leidde tot de beroemde uitspraken
van het Delaware Supreme Court waaruit bleek dat de doelvennootschap
behoorlijk wat ruimte had om zich tegen een tender offer te beschermen.73

Moran maakte een poison pill mogelijk. Unitrin bepaalde, kort gezegd, dat als
er nog een mogelijkheid was om een proxy contest te voeren ter vervanging van
de board, aan de Unocal-toets zou worden voldaan en het invoeren en
handhaven van een poison pill in principe was toegestaan. Bovendien maakte
Blasius duidelijk dat het uitoefenen van het stemrecht van aandeelhouders zou
worden beschermd tegen maatregelen van de board die daar inbreuk op zou
maken. Hiermee werden proxy contests in de vijandige overnamecontext weer
een stuk belangrijker.74 Wat de board ook doet, een proxy contest moet mogelijk
blijven. Een proxy contest is daarmee voor een overnemer weer een belangrijk
wapen geworden. Beschermingsmaatregelen kunnen niet alleen via de rechter
worden overwonnen, maar ook via een proxy contest waarin de board wordt
vervangen voor een board die de beschermingsmaatregel intrekt. Aangezien het
in de VS niet meevalt om een beschermingsmaatregel via de rechter aan te tasten,
biedt een proxy contest overnemers een extra optie om de doelvennootschap aan
te vallen. In feite draaien overnamegevechten in toenemende mate uit op een

70. Zie hierover Brown (1988), p. 774-778.
71. Zie Brown (1988), p. 760-764.
72. Zie Millstone (2007), p. 106-110 en Manne (1965), p. 114.
73. Zie hierover § 3.4.
74. Millstone (2007), p. 108.
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verkiezingsstrijd voor de meerderheid van de board.75 De lancering van een
tender offer gaat veelal gepaard met een proxy contest om de zittende board te
vervangen.76

In principe dient een aandeelhouder die een proxy contest overweegt de route
van Regel 14a-7 te volgen, met alle hiervoor gesignaleerde nadelen van dien.
Voor vervanging van de board is Regel 14a-8 immers, zoals gezien, niet
beschikbaar. Naast de voorwaarden van Regel 14a-7 stelt Regel 14a-11 bij
board verkiezingen nog een aantal specifieke eisen aan het proxymateriaal. Er
moet bepaalde informatie over de kandidaten worden vermeld. De verwervende
partijen moeten daartoe een document opstellen en meesturen dat voldoet aan
de eisen van Schedule 14B. Tot de op te geven informatie behoort onder andere
het beroep en arbeidsverleden van de kandidaten, hun aandelenbezit in de
vennootschap en de afspraken die zij hebben met betrekking tot de vervulling
van hun toekomstige taak. De kosten van een dergelijke proxy contest, die fors
kunnen oplopen, komen voor rekening van de aandeelhouder zelf. Dit terwijl de
campagne van de zittende board in principe door de vennootschap worden
gedragen. Het is algemeen aanvaard dat de leiding van een vennootschap kosten
maakt om aandeelhoudersvergaderingen te organiseren en om het quorum te
halen. Dit hoort duidelijk tot hun bestuurstaak. Uitdagers zullen, tenzij zij
succesvol zijn, de kosten zelf moeten dragen.77

Een van de heikele punten bij proxy contests ter vervanging van de board is de
toegang voor aandeelhouders tot het proxymateriaal van de vennootschap. Dit
wordt aangeduid als proxy access. Het komt erop neer dat de vennootschap ook
door aandeelhouders voorgedragen kandidaten voor de board dient op te nemen
in het proxymateriaal en (dus) ook op de toegezonden stemformulieren. Dit zou
voorkomen dat aandeelhouders met eigen kandidaten op grond van Regel 14a-7
een eigen proxy campagne moeten voeren. Over proxy access wordt in de VS al
lang en uitgebreid gediscussieerd. Een belangrijke vraag is of het wenselijk is
en zo ja, of dit in de federale proxy regels moet worden gereguleerd. Dit is een
gevoelig punt, omdat de verkiezing van directors bij uitstek een onderwerp is
van statenrecht, waar volgens velen de federale overheid zich niet mee moet en
kan bemoeien. De SEC heeft het onderwerp in 1942 en in 1977 formeel
bestudeerd, maar dit leidde toen niet tot concrete voorstellen. In een hernieuwde
poging publiceerde de SEC in 2003 ter consultatie een complex voostel voor

75. Zie Strine (2002c), p. 887. Zie Millstone (2007), p. 106-110, die hier kritiek op levert en een
overzicht geeft van de nadelen van proxy voting, mede aan de hand van het overnamege-
vecht tussen Oracle en Peoplesoft. Zie voor forse kritiek ook Bebchuk (2003) p. 46.

76. Zie o.a. Kahan & Rock (2008), p. 1229.
77. Het belangrijkste arrest over de kostenverdeling bij proxy contests is nog steeds een arrest uit

1955, Rosenfeld v. Fairchild Engine & Airplane Corporation, 309 N.Y. 168, 128 N.E.2d 291
(1955).
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het inbedden van regels over proxy access in de federale regels.78 In het
voorstel uit 2003 kregen aandeelhouders in principe toegang tot het proxyma-
teriaal van de vennootschap. Deze toegang was onderworpen aan een aantal
beperkingen. Ten eerste was toegang slechts mogelijk nadat een zogenoemde
triggering event had plaatsgevonden. Er waren twee mogelijke triggering
events. Toegang werd mogelijk als in het voorgaande jaar op een kandidaat
voor de board 35% of meer onthoudingen werden uitgebracht (withhold votes).
Een tweede triggering event kon zijn de aanname door de ava van een
aandeelhoudersvoorstel waarin de vennootschap wordt opgeroepen om proxy
access toe te staan. Dit voorstel diende te zijn ingediend door een aandeel-
houder met ten minste 1% van het uitstaande kapitaal. Een tweede beperking
was dat de toegang slechts zou gelden in de twee jaar nadat zich een triggering
event had voorgedaan. Een derde beperking was dat in die twee jaar, alleen
aandeelhouders die gedurende twee jaar ten minste 5% van het uitstaande
kapitaal hadden gehouden kandidaten in het proxymateriaal van de vennoot-
schap konden laten opnemen. Een vierde beperking bestond eruit dat deze aandeel-
houder slechts voor een minderheid van de board-posities kandidaten mocht
voordragen (een tot drie directors, afhankelijk van de omvang van de board).

Het voorstel van de SEC kreeg zeer veel negatieve reacties, onder andere uit het
bedrijfsleven. Belangrijke kritiek kwam er van de Business Round Table en de
Chamber of Commerce, die zelfs dreigde met rechtszaken. Binnen de SEC werd
het voorstel in eerste instantie gesteund door de drie van de vijf commissioners, te
weten de Republikeinse voorzitter Donaldson en zijn twee Democratische colle-
ga’s. Door alle kritiek op het voorstel begon de Republikein Donaldson te
twijfelen en ontstond er een impasse. Toen Donaldson in 2005 terugtrad als
voorzitter betekende dit het einde van het voorstel. Het onderwerp proxy access
ging hiermee echter niet weg. Op grond van Regel 14a-8 diende een pen-
sioenfonds, de American Federation of State, County and Municipal Employees
(AFSCME) in 2005 bij AIG een aandeelhoudersvoorstel in om bij die vennoot-
schap proxy access te introduceren. AFSCME wilde dat het voorstel zou worden
opgenomen in het proxy statement, zodat de aandeelhouders hierover op de ava
van 2005 zouden kunnen stemmen. AIG verzette zich hiertegen, onder andere op
grond van Regel 14a-8(i)(8), die bepaalt dat voorstellen die te maken hebben met
de benoeming van directors van opname kunnen worden uitgesloten. AIG
verzocht de SEC om een oordeel en de SEC bevestigde in een zogenoemde no
action letter dat zij niet zou optreden tegen de weigering van AIG om dit voorstel

78. Zie Security Holder Director Nominations, SEC Release No. 34-48626 (October 14, 2003).
Dit voorstel heeft geleid tot een groot aantal artikelen. Zie o.a. Bebchuk (2003b), Bebchuk
(2005b), White (2005), Dent (2005), Ashby (2005), DeGaetano (2005), Lipton &
Rosenblum (2003), Brownstein & Kirman (2004), Pozen (2003), McDonnell (2005) en
Brown (2008).
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in haar proxy statement op te nemen. AFSCME liet het er niet bij zitten, en de
redenering van de SEC werd in de daarop volgende procedure in september 2006
door de Court of Appeals for the Second Circuit resoluut afgewezen, omdat het
niet consistent was met eerdere interpretaties van de SEC.79 Als reactie kondigde
de SEC het voornemen aan om nog voor het proxy seizoen van 2007 regel 14a-8
te herzien, zodat dergelijke proxy access aandeelhoudersvoorstellen alsnog
zouden kunnen worden uitgesloten. Enigszins vertraagd legde de SEC in juli
2007 uiteindelijk twee alternatieve voorstellen ter consultatie voor aan de
markt.80 Het eerste voorstel repareerde inderdaad de schade die de rechter in
de AIG zaak had aangericht en zorgde ervoor dat het duidelijk werd dat
aandeelhoudersvoorstellen die zien op proxy access inderdaad niet in proxy
statements behoefden te worden opgenomen op grond van de exceptie onder regel
14a-8(i)(8). Het tweede voorstel vertoonde gelijkenissen met het voorstel uit 2003
en creëerde een raamwerk voor proxy access bij alle vennootschappen. Na de
openbare consultatie besloot de SEC in november 2007 om het eerste voorstel in
de regels te implementeren. Dit betekent dat invoering van proxy access door
middel van specifieke aandeelhoudersvoorstellen in principe niet tot de moge-
lijkheden behoort. Dit wil niet zeggen dat het onderwerp nu van tafel is. Mede
door de verkiezing van Obama tot President en de daaropvolgende benoeming
van een nieuwe (democratische) voorzitter van de SEC, is in 2009 een nieuw
voorstel van de SEC gepubliceerd.81 Naar aanleiding van de vele, vaak negatieve,
reacties is het proces vertraagd. Inmiddels heeft de SEC een flinke steun in de rug
gekregen van het Congres. In juli 2010 is in reactie op de financiële crisis de
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act van kracht
geworden. Deze wet bevat met name verstrekkende bepalingen ter regulering
van de financiële sector, maar bevat ook enkele bepalingen die op alle beurs-
vennootschappen van toepassing zijn. De wet verstevigt de positie van de SEC
om proxy access regels te kunnen uitvaardigen. De verwachting is dat de SEC dit
op korte termijn zal proberen te doen, zodat deze al in het vergaderseizoen van
2011 van toepassing zullen zijn.

Proxy contests ter vervanging van de board spelen in vijandige overnames een
grote rol. Daarom zijn de federale proxy regels relevant, met name Regel 14a-7 en
14a-11. Regel 14a-8 speelt ook een rol omdat er via aandeelhoudersvoorstellen
wordt geprobeerd proxy access of majority voting af te dwingen (zie hierna).

79. American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME) v. American
Internatinonal Group (AIG), 462 F.3d 121 (2d Cir. 2006).

80. Zie Shareholder Proposals, SEC Release No. 34-56160 (July 27, 2007) en Shareholder
Proposals Relating to the Election of Directors, SEC Release No. 34-56161 (July 27, 2007).

81. Zie Facilitating Shareholder Director Nominations, SEC Release Nos. 33-9046; 34-60089;
IC-28765; File No. S7-10-09 (June 10, 2009).
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Buiten verkiezingen van de board spelen andere soorten aandeelhoudersvoor-
stellen in vijandige overnamesituaties ook een belangrijke rol. In toenemende
mate wordt via aandeelhoudersvoorstellen over de poison pill geprobeerd meer
macht naar aandeelhouders te krijgen. Het betreft kort gezegd voorstellen om het
gebruik van een poison pill aan goedkeuring van de ava te onderwerpen. Dit loopt
via een voorstel om een dergelijke bepaling in de by-laws te laten opnemen. Ook
hier speelt weer de vraag of de vennootschap opname van dergelijke voorstellen
in het proxymateriaal kan uitsluiten op grond van een van de excepties van Regel
14a-8(i).82

Ondanks het feit dat het voorstel van de SEC uit 2003 inzake proxy access is
gesneuveld, hebben aandeelhouders de laatste jaren door een andere ontwikke-
ling toch meer mogelijkheden gekregen om de uitkomst van de verkiezingen
van directors te beïnvloeden. Het betreft de invoering van de zogenoemde
majority voting standaard in plaats van plurality voting.83 Tot voor kort was het
bij beursvennootschappen meestal de regel dat directors werden benoemd door
plurality voting. Dit houdt kort gezegd in dat de kandidaten met de meeste
stemmen voor worden benoemd. Onthoudingen tellen hierbij niet. Buiten proxy
contest situaties betekent dit dat de kandidaten die door de vennootschap
worden voorgedragen vrijwel altijd probleemloos worden benoemd. Het
proxymateriaal noemt slechts deze kandidaten en de vennootschap draagt
voor elke vacature een kandidaat voor. De proxy geeft aandeelhouders door-
gaans slechts de mogelijkheid om voor te stemmen of zich van stemming te
onthouden. Het is gebruikelijk (en het gemakkelijkst) om een vakje aan te
kruisen, waarbij voor alle voorgedragen kandidaten wordt gestemd. Hierdoor
zullen de per vacature voorgedragen kandidaten de enigen zijn die stemmen
krijgen. Er zijn immers geen tegenkandidaten. Bovendien tellen onthoudingen
niet. Dat betekent dat zelfs als vrijwel alle aandeelhouders zich onthouden, één
stem voor de kandidaat voldoende is om te worden benoemd. Op deze wijze
kunnen de stemmen van op de door het management zelf gehouden aandelen
zorgen voor benoeming, zelfs als alle overige aandeelhouders zich van
stemming onthouden. Door het mislukken van het proxy access voorstel van
de SEC, richtten voorstanders van meer aandeelhoudersinvloed hun pijlen op
het veranderen van de plurality voting standaard. Majority voting houdt kort
gezegd in dat een kandidaat wordt benoemd als een meerderheid van de
vertegenwoordigde stemmen (dus inclusief de volmachten, met onthoudingen)
ook daadwerkelijk voor heeft gestemd. Dit betekent dat een onthouding aan

82. Zie over aandeelhoudersvoorstellen om by-laws te wijzigen in verband met poison pills en
majority voting McDonnell (2005), Coffee (1997), Hammermesh (1998) en Gilson (2001b).

83. Zie over de majority voting standaard en de benoeming van directors Sjostrom (2006) en
Sjostrom & Kim (2007), Saunders (2006), Brownstein & Kirman (2004) en Verret (2007).
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waarde wint. Als een meerderheid van de aandeelhouders zich van stemming
onthoudt, wordt de kandidaat niet benoemd.84 De standaard kan op grond van
§ 216 DGCL worden gewijzigd door wijziging van de statuten (charter) of door
wijziging van de by-laws. Aandeelhouders kunnen statuten niet zonder goed-
keuring van de board wijzigen, maar by-laws wel.85 Op grond hiervan kunnen
dus met behulp van Regel 14a-8 aandeelhoudersvoorstellen worden ingediend
om de by-laws zo te wijzigen dat de standaard voor de benoeming van directors
wordt gewijzigd van plurality voting naar majority voting.

Sinds 2005 is bij een ruime meerderheid van de bedrijven uit de S&P 100 de
majority voting standaard ingevoerd.86 Majority voting geeft aandeelhouders
voor een groot deel dezelfde mogelijkheden als proxy access. Via massale
onthoudingen kan ervoor worden gezorgd dat een zittende director niet wordt
herkozen, met alle negatieve (publicitaire) gevolgen van dien. Hiervoor behoeft
geen proxy statement bij de SEC te worden gedeponeerd. Zeker met de hiervoor
beschreven wijzigingen in de New York Stock Exchange regels inzake broker
votes hebben aandeelhouders in de praktijk minder stemmen nodig om ervoor te
zorgen dat een director niet wordt herkozen dan zij nodig zouden hebben gehad
onder de proxy access voorstellen. Bovendien was het proxy access voorstel
aan stevige beperkingen onderworpen.87

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

85. Zie § 242(b) DGCL en Zie § 109 DGCL. Als de statuten dat toestaan, en dat is gebruikelijk,
dan kan de board op haar beurt by-laws wijzigen zonder goedkeuring van aandeelhouders.
De vraag is dan of de board een door aandeelhouders gewijzigde by-law weer terug kan
wijzigen in plurality voting. Dit is niet geheel duidelijk, zelfs niet als de gewijzigde by-law
uitdrukkelijk bepaalt dat dit niet kan. Zie McDonnell (2005), p. 261-262.

86. Zie Kahan & Rock (2010), p. 1011.
87. Er is uiteraard wel een verschil tussen majority voting en proxy access. Bij majority voting

kan de aandeelhouder niet zelf een kandidaat voordragen terwijl dit bij proxy access wel kan.
Desondanks biedt majority voting een aantal voordelen. Zo zal het voor aandeelhouders
gemakkelijker zijn om overeenstemming te bereiken dat zij een bepaalde director niet
herkozen willen hebben dan dat zij, daarnaast, ook nog eens overeenstemming moeten
bereiken over een voor te dragen vervangende kandidaat. Bovendien is de drijfveer van
aandeelhouders vaak vooral de wens om van een bepaalde director af te komen en niet
zozeer de wens om een eigen kandidaat te laten benoemen. Zie Kahan & Rock (2010),
p. 1020-1021.
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7.3 Nederland

7.3.1 Inleiding

Ook in Nederland komt de besluitvorming in de ava tot stand doordat
aandeelhouders gebruik maken van hun stemrecht. Aandeelhouders kunnen
hun stemrecht persoonlijk uitoefenen of zich laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde.88 Besluiten worden in principe genomen met een volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of statuten anders
bepalen.89 De wet schrijft slechts zelden een versterkte meerderheid voor.90 In
de praktijk komt het wel veel voor dat statuten eisen dat statutenwijzigingen,
fusies en andere belangrijke besluiten met een twee derde of driekwart meer-
derheid moeten worden genomen.91

Aan de besluitvorming in de ava worden in principe geen quorumvereisten
gesteld. Een quorumvereiste houdt in dat de geldigheid van door de ava
genomen besluiten afhankelijk is van de aanwezigheid of vertegenwoordiging
van een bepaald gedeelte van het uitstaande aandelenkapitaal.92 De wet stelt
maar in een klein aantal gevallen een quorumvereiste,93 en ook in de statuten
van vennootschappen komen quorumvereisten relatief weinig voor. Het gevolg

88. Art. 2:117 lid 1 BW. Lid 1 spreekt van een schriftelijke gevolmachtigde. Een elektronische
volmacht kan sinds de implementatie Europese richtlijn inzake elektronische handel in 2004
ook. Dit werd opgenomen in een nieuw lid 5 bij art. 2:117 BW, waarin expliciet werd
gemaakt dat een elektronisch, via internet, afgegeven volmacht (steminstructie) geldig is.
Zie Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel, Staatsblad 2004, 210 en Besluit
inzake tijdstip inwerkingtreding Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel,
Staatsblad 2004, 285. Inmiddels is dit lid 6 geworden, zie art. 2:117 lid 6 BW. ook. Op
grond van art. 2:117 lid 6 BW wordt aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht voldaan
indien de elektronisch is vastgelegd.

89. Art. 2:120 lid 1 BW.
90. Alleen bij besluiten over de beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (art. 2:96a lid 7

BW), en bij een besluit tot kapitaalvermindering (art. 2:99 lid 6 BW) schrijft de wet voor dat
het besluit met een versterkte meerderheid wordt genomen.

91. Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 218.
92. Art. 2:120 lid 2 BW.
93. Alleen de artikelen 2:114 BW (over besluiten over onderwerpen die niet in de oproep voor

de vergadering vermeld zijn), 2:115 BW (over besluiten op vergaderingen waarvan de
oproeping niet met inachtneming van de juiste termijn is geschied), 2:116 BW (over
besluiten op een vergadering die in een andere gemeente gehouden wordt dan op grond van
de wet of statuten behoort), 2:121 BW (over besluiten tot statutenwijziging terwijl de
statuten statutenwijzigingen uitsluiten) en 2:123 BW (over besluiten tot statutenwijziging
terwijl de statutenwijziging in de oproeping niet als onderwerp van de vergadering genoemd
is), stellen de eis dat het hele geplaatste aandelenkapitaal op de vergadering vertegenwoor-
digd is, om deze besluiten te kunnen nemen.
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hiervan is dat de ava in Nederland in de meeste gevallen rechtsgeldige besluiten
kan nemen ondanks het feit dat maar een relatief klein gedeelte van het
uitstaande aandelenkapitaal op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd
is. Aandeelhoudersabsenteïsme is in Nederlandse vennootschappen dan ook
een bekend verschijnsel. In de praktijk komen maar relatief weinig aandeel-
houders naar vergaderingen al dan niet bij volmacht. Veel aandeelhouders zijn
beleggers die hun aandelen zien als een financiële belegging en minder zijn
geïnteresseerd in de zeggenschapsrechten die aan het aandeelhouderschap zijn
verbonden. Zij hebben er over het algemeen geen behoefte aan om zich te
bemoeien met vennootschappelijke aangelegenheden zoals het beleid en de
samenstelling van het bestuur. Het gaat deze beleggers niet om hun stemrecht
maar om hun recht op dividend en eventuele stijging van de beurskoers. Als de
gang van zaken binnen de vennootschap hun niet bevalt zullen zij hun aandelen
verkopen. Zij zullen zich in de regel dus ook niet met een verbetering van het
vennootschapsbeleid bezig houden. Er is wel een stijging van de opkomst waar
te nemen, maar toch is bij Nederlandse vennootschappen aandeelhouders-
absenteïsme eerder regel dan uitzondering. Aandeelhoudersabsenteïsme kan
het besturen van een vennootschap bemoeilijken. Als maar een klein gedeelte
van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, is het mogelijk om met een
relatief beperkt aantal aandelen de besluitvorming van de ava te beïnvloeden.
Het gevaar van aandeelhoudersabsenteïsme is dan ook dat een relatief kleine
groep wisselende aandeelhouders belangrijke besluiten min of meer willekeurig
kunnen beïnvloeden. Nederlandse vennootschappen hebben als reactie op dit
risico van oudsher gebruik gemaakt van bepaalde beschermingsconstructies.
Deze beschermingsconstructies zorgen ofwel voor een consistente besluitvor-
ming in de ava, ofwel voor een inperking van de invloed van de ava, zodat
wisselvallige besluitvorming minder gevolgen heeft (deze laatste worden ook
wel oligarchische regelingen genoemd).94

Een oplossing voor het aandeelhoudersabsenteïsme kan ook worden gezocht in
het actief verwerven van volmachten. Dit fenomeen is in Nederland, in
tegenstelling tot de VS, relatief onbekend. In 1980 besteedde de Shell-jurist
Van de Vijver in de NGB lustrumbundel van dat jaar bij mijn weten voor het
eerst in de Nederlandse rechtsliteratuur uitgebreid aandacht aan het Ameri-
kaanse fenomeen proxy solicitation.95 Sindsdien is er in Nederland op dit
gebied veel gebeurd. Na ongeveer 15 jaar van relatieve rust heeft het onderwerp
vanaf de tweede helft van de jaren ’90 in een toenemende belangstelling
gestaan. Deze belangstelling is een logisch gevolg van de discussies over

94. Daarnaast bieden beschermingsconstructies uiteraard ook bescherming tegen vijandige
overnames. Zie hierover § 2.3.

95. Zie Van de Vijver (1980), p. 213 e.v.
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beschermingsconstructies en corporate governance, waarmee het onderwerp
proxy solicitation duidelijke raakvlakken heeft.96 Het gaat om de participatie
van aandeelhouders in de ava en houdt derhalve direct verband met het
functioneren van de vergadering als besluitvormend orgaan. Proxy solicitation
is in Nederland theoretisch mogelijk. Er zijn geen wettelijke belemmeringen die
het op grote schaal verwerven van volmachten onmogelijk maken. Er bestaan in
Nederland ook geen specifieke regels over actieve volmachtverwerving. Ner-
gens in de wet of in de beursregels wordt het onderwerp geregeld. Hieruit kan
men concluderen dat het verwerven van volmachten in principe is toegestaan.
Besturen of aandeelhouders die volmachten willen verwerven zullen zich
slechts behoeven te richten naar wat de redelijkheid en billijkheid hun in het
algemeen voorschrijft.97 Daarnaast zal uiteraard iedereen die volmachten
verwerft de marktmisbruikregels en art. 6:162 BW moeten naleven.98 Ondanks
het feit dat het is toegestaan komt proxy solicitation, zoals dat in de VS bestaat,
in Nederland nauwelijks voor. Dit komt door een aantal praktische en juridische
problemen. Een belangrijk probleem is dat vennootschappen hun aandeel-
houders in principe niet kennen en dus ook niet kunnen bereiken. Om dit op te
lossen is in 1997 een proefproject gestart van een elftal beursgenoteerde
ondernemingen, dat mede ten doel heeft via het Communicatiekanaal Aandeel-
houders een systeem van ‘stemmen op afstand’ in Nederland mogelijk te
maken. Door middel van het Communicatiekanaal Aandeelhouders wordt sinds
het vergaderseizoen 2000 op bescheiden schaal bij een aantal Nederlandse
beursvennootschappen daadwerkelijk op afstand gestemd.99 Van de mogelijk-
heid van het verwerven van volmachten wordt al lange tijd veel verwacht. De
Commissie Corporate Governance heeft in haar rapport uit 1997 gepleit voor de
invoering van een systeem van proxy solicitation en verwacht dat het een
positieve invloed zal hebben op de corporate governance in Nederland.100 Het
kabinet heeft zich ook reeds in 1998 voorstander getoond en heeft aangekon-
digd dat het zou bezien of barrières voor een succesvolle toepassing van het

96. Zie o.a. het rapport van de Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in
Nederland, De veertig Aanbevelingen, 1997, p. 26, waar wordt gepleit voor de invoering
van een systeem van proxy solicitation.

97. Art. 2:8 lid 1 BW. Zie Verdam (2004a).
98. Zie Van de Vijver (1980), p. 225.
99. Zie over proxy voting in Nederland Winter (1998), Winter & Van Ginneken (2000), Winter

& Van Ginneken (2009), Verdam (2004a) en Verdam (2004b).
100. Zie het rapport van de Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in

Nederland, De Veertig Aanbevelingen, 25 juni 1997, p. 26.
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systeem door middel van wetgeving weggenomen dienden te worden.101 Ook
de Nederlandse Corporate Governance Code uit 2003 bevat een aanbeveling
aan de wetgever om stemmen op afstand te faciliteren en te ondersteunen.102 De
algemene verwachting is dat door het verwerven van volmachten de participatie
van kapitaalverschaffers zal worden bevorderd. Het aandeelhoudersabsenteïsme
zal worden teruggedrongen en de aandeelhoudersvergadering als besluitvormend
orgaan zal aan belang winnen. Tot nu toe zijn deze verwachtingen niet waarge-
maakt. Een systeem zoals dat in de VS bestaat, waarbij aandeelhouders structureel
bij volmacht stemmen, bestaat nog niet. Het enige wat enigszins in de buurt komt,
is het stemmen op afstand via het Communicatiekanaal. In § 7.3.2 ga ik kort in op
de werking van het Communicatiekanaal. In § 7.3.3 geef ik de huidige stand van
zaken in Nederland weer, waarna ik in § 7.3.4 in ga op de vraag of proxy contests
in Nederland voorkomen.

7.3.2 Het Communicatiekanaal Aandeelhouders

A. Opzet

Het systeem dat aan voornoemd proefproject ten grondslag ligt is ontwikkeld
door de voor dit doel in 1997 opgerichte Stichting Communicatiekanaal Aandeel-
houders (hierna kortweg de Stichting of het Communicatiekanaal), in samen-
werking met de grote banken in Nederland, de Amsterdamse beurs (toen nog
Amsterdam Exchanges NV en (de rechtsvoorganger van) Broadridge, op dit
gebied de grootste service provider in de VS.103 Doel van het Communicatie-
kanaal is het mogelijk maken van contacten tussen de deelnemende vennoot-
schappen en hun aandeelhouders en tussen aandeelhouders onderling. Via het
Communicatiekanaal kunnen informatiepakketten en steminstructieformulieren
naar aandeelhouders worden toegezonden. Door het steminstructieformulier
ingevuld en ondertekend terug te sturen kunnen aandeelhouders deelnemen aan
de besluitvorming in de ava.

101. Zie kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Corporate Governance, De NV 76
(1998), nr. 5, p. 119-123.

102. Zie Code (2003), p. 57-58 (nr. 50 t/m 53 van de verantwoording) en p. 63-64 (nr. 6 t/m 8 van
de aanbevelingen aan de wetgever). In de ter consultatie gepubliceerde concept-code beval
de commissie vennootschappen nog aan om – nadat de wetgever dit mogelijk had gemaakt –
haar aandeelhouders de mogelijkheid te bieden op afstand te stemmen, stemvolmachten en
steminstructies te werven. Deze zijn in de definitieve Code geschrapt omdat deze bepalingen
niet konden worden nageleefd voordat de wetgever een en ander zou hebben gefaciliteerd.
De aanbevelingen aan de wetgever om dit te doen bleven in stand.

103. Zie over de opzet van het Communicatiekanaal en de juridische en praktische problemen die
daarbij een rol speelden Winter (1998). Zie ook Van Ginneken (1999b), Winter & Van
Ginneken (2000), Van Ginneken (2001c). Zie over het Communicatiekanaal ook Verdam
(2004a) en Verdam (2004b).
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Voornaamste struikelblok voor dergelijke contacten met en tussen aandeel-
houders was de wijze waarop op de beurs verhandelde aandelen worden
gehouden, waardoor beursvennootschappen niet weten wie hun aandeelhouders
zijn. Dit vloeit voort uit de tijd dat slechts in aandelen aan toonder werd
gehandeld, waarna in de Wet giraal effectenverkeer (Wge) 1977 een volledig
gegiraliseerd systeem van aandelenoverdracht werd geïntroduceerd. De handel
in aandelen gaat, behoudens de meldingsplichten voor grote belangen, volledig
buiten het gezichtsveld van de vennootschap om. De introductie in 2001 van de
mogelijkheid om aandelen op naam in het systeem van de Wge op te nemen
heeft dit probleem niet opgelost.104 Beursvennootschappen weten nog steeds
niet precies wie hun aandeelhouders zijn. De banken die aangesloten instel-
lingen zijn van Euroclear (voorheen Necigef) onder het systeem van de Wge
weten dat wel. Zij houden verzameldepots aan voor de aandelen van de
verschillende beursvennootschappen.105 Wanneer een belegger die een effec-
tenrekening aanhoudt bij een bank aandelen in die vennootschap koopt, worden
de aandelen giraal geleverd via een bijschrijving op zijn effectenrekening. Er
ontstaat een tegoed op zijn effectenrekening. Voor het bedrag van dit tegoed
wordt de belegger deelgenoot in het verzameldepot. Als deelgenoot in een
verzameldepot van aandelen in een vennootschap is de effectenrekeninghouder
gerechtigd tot de aandelen van de vennootschap. De deelgenoot wordt be-
schouwd als aandeelhouder, met alle rechten en plichten van dien. Art. 11 en 15
Wge waarborgen dat hij zijn rechten als aandeelhouder ook kan uitoefenen. Als
vuistregel kan worden gehanteerd dat effectenrekeninghouders bij aangesloten
instellingen formeel als aandeelhouders dienen te worden aangemerkt.106 Uit
de administraties van de aangesloten instellingen blijkt dus wie op welk
moment aandeelhouder is in beursgenoteerde vennootschappen in Nederland.
In het Communicatiekanaal worden deze gegevens via de banken verzameld en
gebruikt om de aandeelhouders te bereiken.

Alleen aandeelhouders die op voorhand hiervoor toestemming hebben gegeven
worden via het Communicatiekanaal benaderd. Eind jaren ’90 zijn de meeste
beleggers in Nederland, ongeveer 1,3 miljoen in totaal, via hun bank benaderd
met de vraag of zij in het kader van het Communicatiekanaal geïnteresseerd
waren in het ontvangen van informatie van de deelnemende vennootschappen
waarin zij aandelen houden. Tevens is hen medegedeeld dat zij langs deze weg
zouden kunnen participeren aan aandeelhoudersvergaderingen door te stemmen
op afstand. Door deel te nemen geeft de belegger toestemming aan zijn bank
om zijn naam- en adresgegevens en gegevens omtrent de door hem gehouden
aandelen voor het Communicatiekanaal te gebruiken. Indertijd hebben ruim

104. Zie o.a. Van Ginnneken (2001c) en Winter (2001b).
105. Zie art. 9 Wge e.v.
106. Zie HR 23 september 1994, NJ 1996, 461.
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200.000 beleggers positief gereageerd. Sinds die tijd zijn beleggers niet meer op
deze schaal benaderd. Met de banken is afgesproken dat nieuwe rekening-
houders de mogelijkheid wordt geboden zich voor het Communicatiekanaal op
te geven. Het is echter de stellige indruk dat dit nauwelijks gebeurt. Het
Communicatiekanaal kampt dus met een afkalvend bestand. Een van de
problemen van het Communicatiekanaal is dan ook dat in de praktijk maar
een beperkt aantal beleggers wordt bereikt.

B. Toegang voor aandeelhouders: het protocol

In het systeem is voorzien in de mogelijkheid dat ook aandeelhouders zich via het
Communicatiekanaal tot hun medeaandeelhouders kunnen richten. De Stichting
heeft met het Platform Beleggers een protocol voor het gebruik van het
Communicatiekanaal door aandeelhouders opgesteld. Het Platform Beleggers is
een platform van particuliere beleggers, vertegenwoordigd door de VEB, en
institutionele beleggers, vertegenwoordigd door Eumedion (destijds de Stichting
Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen (SCGOP) genaamd).
Bij het opstellen van een dergelijke regeling is het van belang een juiste balans te
vinden. Enerzijds dienen aandeelhouders reële mogelijkheden te krijgen om van
het systeem gebruik te kunnen maken. Anderzijds dienen waarborgen te worden
gecreëerd tegen misbruik.

Over het meezenden van informatie van aandeelhouders met die van de vennoot-
schap zijn in grote lijnen de volgende afspraken in het protocol vastgelegd. Op
basis van deze afspraken zijn aandeelhouders vanaf 2001 in de gelegenheid
geweest informatie via het Communicatiekanaal aan medeaandeelhouders mee te
laten zenden met de informatie van de vennootschap.107 Om een verzoek daartoe
te kunnen doen dienen de verzoekende aandeelhouders ten minste 1% van het
geplaatst kapitaal van een vennootschap vertegenwoordigen of, indien dit lager is,
aandelen in de vennootschap bezitten met een beurswaarde van EUR 250.000.
Aan de inhoud van de mee te zenden informatie worden voorwaarden gesteld.
Een belangrijke voorwaarde is dat de informatie rechtstreeks betrekking moet
hebben op één of meer voor de ava geagendeerde onderwerpen. Dit houdt in dat
de aandeelhouders niet via het Communicatiekanaal voorstellen op de agenda van
de vergadering kunnen plaatsen. Agendapunten kunnen slechts aan de agenda
worden toegevoegd op de wijze zoals dat wettelijk of statutair is geregeld. Indien
op deze wijze bepaalde punten aan de agenda zijn toegevoegd en de vennootschap

107. In het vergaderseizoen van 1999 verzocht Greenpeace aan Shell om informatie mee te laten
zenden over een voorstel om Shell te laten investeren in een fabriek voor het maken van
zonnepanelen. Shell wees dit verzoek om een aantal redenen af, onder andere vooruitlopend
op de voorwaarden die in het protocol zouden worden gesteld aan de informatie die
aandeelhouders wensen mee te zenden.
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via het Communicatiekanaal informatie toestuurt, kunnen aandeelhouders ook
over deze agendapunten informatie laten meesturen. De informatie die op verzoek
van een (groep van) aandeelhouder(s) wordt meegestuurd mag geen stemformu-
lier of verzoek om afgifte van een volmacht bevatten. In het ontwikkelde systeem
kunnen alleen de door Broadridge gedrukte steminstructieformulieren worden
verwerkt. Op basis van de meegezonden informatie vullen de aandeelhouders het
steminstructieformulier in. Belangrijk voor de toegankelijkheid van het systeem
voor aandeelhouders is dat de kosten van de reproductie en verzending van de
mee te sturen informatie voor rekening van de vennootschap komen.

Het verzoek om informatie mee te mogen zenden moet schriftelijk zijn en
aan een aantal vereisten voldoen.108 Tegen een beslissing van de vennootschap
de informatie niet mee te zenden kunnen verzoekers opkomen door hierover
een bindend advies te vragen aan een voor het Communicatiekanaal ingestelde
Raad van Toezicht. De samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht
wordt geregeld in een reglement, dat, net als het protocol, door de Stichting is
opgesteld in samenwerking met het Platform Beleggers.109

7.3.3 De stand van zaken

Het Communicatiekanaal is vanaf het begin geconfronteerd met een groot
aantal juridische en praktische problemen. Een aantal is, al dan niet met behulp
van de wetgever, opgelost.110 In de tijd dat het Communicatiekanaal werd
opgezet was het uitsluitend mogelijk op papier te communiceren met en tussen
aandeelhouders. Inmiddels is het Communicatiekanaal volledig aangepast
aan de elektronische omgeving, mede met behulp van nieuwe regelgeving. In
dit verband belangrijker nog dan de invoering van de Wet elektronische

108. Een praktische beperking is dat de informatie niet meer omvat dan twee tweezijdig bedrukte
vellen A-4. De informatie mag geen persoonlijke grief betreffen en geen commerciële uiting
bevatten. Evenmin mag de informatie verwarringwekkend, onjuist of misleidend zijn. Het
verzoek zelf dient naast enige gegevens over de verzoekers een aantal verklaringen te
bevatten van meer procedurele aard.

109. Zie over deze procedure en de werking van de Raad van Toezicht uitgebreid Winter & Van
Ginneken (2000).

110. Zie voor een overzicht van de opgeloste problemen en verbeteringen die de laatste tien jaar
aan het Communicatiekanaal zijn aangebracht Winter & Van Ginneken (2009). Zo was voor
een efficiënt systeem van stemmen op afstand een registratiedatumsysteem noodzakelijk. Zie
o.a. Winter (1998), p. 81-103 en Van Ginneken (1999), p. 404-410. Zie ook Eisma (1998c),
p. 551-552 en Van Olffen (1999), p. 147 e.v. Een wetswijziging in 1999 maakte dit mogelijk.
Inmiddels is het systeem efficiënter geworden door de mogelijkheid een registratiedatum
verder voor de ava vast te stellen. Per 1 januari 2007 werd met de inwerkingtreding van de
Wet elektronische communicatiemiddelen de maximumtermijn 30 dagen. Met de imple-
mentatie van de Richtlijn Aandeelhoudersrechten uit 2007 (2007/36/EC) is de maximum-
termijn op 28 dagen gesteld, zie art. 2:119 lid 2 BW.
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communicatiemiddelen in 2007, is de implementatie van de Europese richtlijn
inzake elektronische handel in 2004, waarin expliciet werd gemaakt dat een
elektronisch, via internet, afgegeven volmacht (steminstructie) geldig is, zie
art. 2: 117 lid 6 BW. Hiermee werd de deur voor het Communicatiekanaal open
gezet voor elektronische volmachten. De stemprocedure werd hierop aangepast
en met ingang van het vergaderseizoen 2005 was het voor aandeelhouders
mogelijk om hun volmacht via internet af te geven. Ook het protocol is aan de
elektronische omgeving aangepast. Als gevolg hiervan is het Communicatie-
kanaal in toenemende mate nog slechts infrastructuur. Er worden steminstruc-
tieformulieren verstuurd (per e-mail of per post) en de overige informatie staat
op internet. Van de aandeelhouders die hun volmacht via internet afgeven
worden e-mail adressen verzameld; indien gewenst, krijgen zij voortaan alle
informatie per e-mail (met relevante links) toegestuurd, waardoor geen fysieke
stukken meer behoeven te worden rondgestuurd. Dit scheelt druk- en verzend-
kosten. Bovendien zijn de kosten van het systeem fors lager. In deze volledig
elektronische omgeving verschuift het systeem van push: het actief verzenden
van informatie aan aandeelhouders, naar pull: de vennootschap stelt alle
informatie beschikbaar op haar website en aandeelhouders halen de voor hen
relevante informatie zelf van deze site.

De infrastructuur van het Communicatiekanaal biedt goede mogelijkheden voor
een efficiënt systeem van stemmen op afstand. Desondanks wordt van deze
faciliteit relatief weinig gebruik gemaakt. Dit komt door een aantal problemen,
die niet alleen het Communicatiekanaal treffen, maar in algemene zin een
efficiënt internationaal werkend systeem van stemmen op afstand in de weg
staan. De meest belangrijke zijn het feit dat maar een beperkt aantal aandeel-
houders via het systeem wordt bereikt en het probleem van grensoverschrijdend
stemmen.111 Deze problemen vloeien voornamelijk voort uit het gegeven dat
aandelen in de praktijk op grote schaal worden aangehouden via ketens van
effectenintermediairs. Zeker indien de ketens van effectenintermediairs grens-
overschrijdend zijn kunnen er conflicterende rechtsregels zijn, waardoor
onduidelijk is wie stemgerechtigd is. Bij grensoverschrijdend stemmen op
afstand nemen de juridische en praktische complicaties exponentieel toe.112

Aangezien inmiddels 80% van de aandelen in Nederlandse beursvennootschap-
pen in buitenlandse handen zijn, staan deze complicaties een effectief systeem
van proxy voting in de weg. Deze problematiek vereist een integrale interna-
tionale aanpak teneinde duidelijkheid te scheppen in de verschillende regels van

111. Zie over deze problemen uitgebreid Winter (2000) en Van Ginneken (2001c).
112. Zie Winter (2000), p. 30-45.
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vennootschapsrecht, effectenrecht en internationaal privaatrecht.113 Er is ten
minste een Europese aanpak nodig. Men moet duidelijk maken wie in
internationale ketens mag bepalen hoe er wordt gestemd. Hierbij is het
wenselijk dat men in Europa, net als in de VS, op de een of andere manier
uitkomt bij een regeling waarbij de uiteindelijke beleggers, de economische
belanghebbenden, stemgerechtigd zijn. Men zal dan tegelijkertijd moeten
bewerkstelligen dat deze stemgerechtigden ook daadwerkelijk worden bereikt
en hun stem kunnen uitbrengen.

Helaas is op dit terrein een kans gemist. De noodzaak van een internationale
aanpak is onderkend. Dit probleem was, mede dankzij de oratie van Jaap
Winter in 2000, onderdeel van het mandaat van de in 2001 door de Europese
Commissie in het leven geroepen High Level Group of Company Law Experts,
die zich moest buigen over de modernisering van het vennootschapsrecht in
Europa. Gezien de omvang en aard van dit probleem, is besloten dat het
element van het grensoverschrijdend stemmen zou worden bekeken door een
aparte internationale deskundigengroep. Dit op initiatief van de Nederlandse
Minister van Justitie. Er is een Expert Group on Cross-Border Voting ingesteld.
Ook deze groep stond onder voorzitterschap van Winter en ook een ander lid
van de High Level Group maakte deel uit van deze groep die zich specifiek zou
richten op grensoverschrijdend stemmen. De groep heeft eind 2002 een rapport
uitgebracht over de problematiek, met daarin enkele concrete voorstellen voor
oplossingen.114 De High Level Group of Company Law Experts heeft deze
voorstellen integraal ondersteund en opgenomen in zijn eigen rapport over de
modernisering van het Europese vennootschapsrecht dat eveneens eind 2002 is
verschenen.115 Helaas heeft de Europese wetgever de aangedragen oplossingen
niet overgenomen. Het begon veelbelovend, doordat de Europese Commissie
dit onderwerp in haar Action Plan uit 2003 uitdrukkelijk noemde als een
onderwerp dat op korte termijn moest worden opgelost.116 Dit zou in de
Richtlijn Aandeelhoudersrechten moeten gebeuren. Uiteindelijk zijn echter alle
echte oplossingen, na drie consultatierondes, in het Europese politieke
krachtenveld gesneuveld. Een aantal landen heeft zich tegen het opnemen
van verdergaande bepalingen op dit terrein verzet. De Richtlijn bevat
derhalve geen dwingende bepalingen over het oplossen van het probleem van

113. Zie Winter (2000), p. 54-57.
114. Expert Group on Cross Border Voting (2002). Zie over het rapport Van den Hoek (2003),

Uniken Venema (2003), p. 266-276 en Verdam (2004a), p. 84-85.
115. High Level Group of Company Law Experts (2002b).
116. Zie European Commission, Modernising Company Law and Enhancing Corporate Gover-

nance in the European Union – A Plan to Move Forward, COM (2003), 284.
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grensoverschrijdend stemmen.117 Dit tot spijt van de Nederlandse wetgever, die
inmiddels zelf probeert een oplossing dichterbij te brengen.118

7.3.4 Proxy contests in Nederland

Uit het voorgaande blijkt dat in Nederland geen efficiënt systeem van stemmen
op afstand bestaat. Het zal dan ook niet verbazen dat proxy contests zoals deze
in de VS bekend zijn in Nederland tot nu toe niet voorkomen. De reden
hiervoor is eenvoudig. Er is geen vergelijkbaar systeem van proxy voting. Het
Communicatiekanaal, dat er nog het dichtst bij in de buurt komt, biedt wel de
infrastructuur voor stemmen op afstand, maar wordt maar door een beperkt
aantal vennootschappen gebruikt. Bovendien wordt maar een beperkt aantal
aandeelhouders bereikt. Daarnaast is het zo, dat er via het Communicatiekanaal
geen stemadvies mag worden gegeven. Aandeelhouders hebben wel toegang en
kunnen via de mee te zenden informatie wel aangeven hoe zij vinden dat er
gestemd zou moeten worden, maar zij mogen niet oproepen op die manier te
stemmen. Zij mogen ook geen volmacht vragen. Dit geldt ook voor de
vennootschap. Bovendien bestaat geen met Regel 14a-7 vergelijkbare toegang.
Dit maakt het systeem niet echt geschikt voor een proxy contest zoals deze
bestaat in de VS.

Ook buiten de sfeer van het Communicatiekanaal komen proxy contests, die
theoretisch misschien wel mogelijk zijn, niet of nauwelijks voor. Dat komt door
het feit dat er buiten het Communicatiekanaal geen efficiënte manieren zijn om
medeaandeelhouders te bereiken en op een gemakkelijke manier te vragen een
volmacht af te geven.Wat dat betreft is interessant te bezien dat bij de strijd tussen
RNA en Westfield, RNAwel heeft geprobeerd een proxy contest aan te wakkeren
via de steun aan een daartoe opgerichte stichting SBBR, maar dat dat in de
praktijk nauwelijks effect heeft gehad. Belangrijk is wel dat de Hoge Raad heeft
geoordeeld dat dergelijke steun geoorloofd is. Hieruit valt op te maken dat als er
dus wel een infrastructuur zou zijn, een vennootschap hiervan actief gebruik zou
mogen maken om haar standpunt te ondersteunen. Als volmachtverwerving zich

117. De Europese Commissie heeft slechts een aanbeveling gedaan. Zie hierover kritisch ook het
Position Paper van het European Corporate Governance Forum van 24 juli 2006.

118. Naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance in mei
2007 heeft het kabinet in juli 2009 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd
(Wetsvoorstel 32 014). Het wetsvoorstel voorziet in een regeling die tracht de communicatie
tussen vennootschappen en haar aandeelhouders en tussen aandeelhouders onderling te
verbeteren. Het valt te waarderen dat het kabinet een poging doet aan het verzoek van de
Monitoring Commissie tegemoet te komen. De voorgestelde regeling bevat echter een aantal
tekortkomingen en het is de vraag of de regeling in deze vorm in de praktijk veel zal worden
toegepast. Zie hierover Winter & Van Ginneken (2009) en Uniken Venema (2009).
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al voordoet, is dit niet structureel en geheel ongeregeld.119 In Nederland bestaan
geen specifieke regels over actieve volmachtverwerving. Nergens in de wet of in
de beursregels wordt het onderwerp geregeld. Besturen, aandeelhouders of andere
bij de vennootschap betrokkenen die volmachten willen verwerven zullen zich
dienen te houden aan wat de redelijkheid en billijkheid uit art. 2:8 BW in het
algemeen voorschrijft. Daarnaast zullen zij slechts behoeven te zorgen dat zij niet
handelen in strijd met art. 6:162 BW.120 Ten slotte zouden ook de marktmis-
bruikregels een rol kunnen spelen. Binnen deze ruime grenzen, die met uitzonde-
ring van de marktmisbruikregels civielrechtelijk moeten worden gehandhaafd,
speelt de volmachtverwerving en -verlening in Nederland zich af.

Er zijn mij maar enkele voorbeelden bekend waarbij de vennootschapslei-
ding actief volmachten heeft proberen te werven.121 Naast – tot op zekere
hoogte – RNA, heeft alleen het bestuur van Caland Holdings in het begin van
de jaren ’80 tweemaal geprobeerd om op grote schaal volmachten te verwerven.
Het bestuur stuurde stemvolmachten en een verkorte versie van het jaarverslag
naar banken en commissionairs. Zij moesten deze op hun beurt weer doorsturen
naar hun cliënten, die bij hen een deposito hadden waarin aandelen Caland
zaten. Daarnaast werden de aandeelhouders door een advertentie op de
mogelijkheid gewezen om volmacht te verlenen. De hoeveelheid volmachten
die uiteindelijk werd verleend viel tegen, en mede door de hoge kosten werd het
systeem na twee jaar al weer verlaten.

Ook volmachtverwerving door anderen dan het bestuur komt in Nederland
ogenschijnlijk niet vaak voor. Er is in Nederland eigenlijk maar een geval van
volmachtverwerving bekend dat enigszins lijkt op het Amerikaanse proxy
solicitation. Het initiatief hiertoe werd genomen door de actiegroepen Stichting
Werkgroep Kairos en ‘Pax Christi Nederland’. Zij probeerden voor de aandeel-
houdersvergaderingen van NV Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maat-
schappij in 1978 en 1979 volmachten te verwerven ter ondersteuning van hun
standpunten. Door advertenties in dagbladen probeerden zij aandeelhouders te
overtuigen hun volmacht te verlenen aan een door deze groeperingen aange-
wezen derde. Deze gevolmachtigde zou dan op de ava de verworven stemmen
uitbrengen op de in de advertenties aangegeven wijze. De volmachten zouden
op de eerste ava gebruikt worden ter ondersteuning van een motie aangaande
het beleid van het bestuur met betrekking tot de aanwezigheid van Shell-
maatschappijen in Zuid-Afrika. Op de tweede ava zouden de volmachten
gebruikt worden om een resolutie van ongeveer dezelfde strekking aan te laten
nemen en om tegen de vaststelling van de jaarrekening, en daarmee (in die tijd)

119. Zie Verdam (2004a).
120. Zie Van de Vijver (1980), p. 225.
121. Zie Maeijer (1996), p. 125.
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dus ook tegen de decharge van het bestuur en de rvc, te stemmen.122 Voor zover
mij bekend zijn deze campagnes niet echt succesvol geweest.

Daarnaast is nog te noemen de situatie rondom Nedlloyd en de Noorse reder
Hagen, aan het eind van de jaren ’80. Daar ging het vooral om een poging van
Hagen om de stemrechtbeperking bij Nedlloyd te omzeilen door een groot
aantal stromannen in te zetten als gevolmachtigden.123

Ten slotte dient in dit verband nog de VEB te worden genoemd. Deze
vereniging vraagt van haar leden doorlopende volmachten om de leden tijdens
ava’s te kunnen vertegenwoordigen. Dit zou een vorm van (permanente) proxy
solicitation kunnen worden genoemd.124 Hetzelfde zou kunnen worden gezegd
van Eumedion, die de belangen van institutionele beleggers behartigt en vaak
ook via volmachten van haar leden op aandeelhoudersvergaderingen stemt. Dit
alles is echter op geen enkele wijze te vergelijken met de proxy contests zoals
die in de VS voorkomen.

7.4 Analyse

Uit het voorgaande blijkt dat er op het gebied van proxy voting grote verschillen
zijn tussen Nederland en de VS. Nederland ligt ver achter als het gaat om de
infrastructuur voor een effectief systeem van proxy voting. In de VS wordt er al
geruime tijd op grote schaal gestructureerd bij volmacht gestemd. Dat wil niet
zeggen dat er geen kritiek op het systeem te leveren valt. Van het systeem van
proxy voting in de VS kan worden gezegd dat het functioneert. Perfect is het
echter allerminst. De uitdaging is om het in Nederland en Europa beter te doen.
Dat is vooralsnog niet gelukt. Binnen Europa is er van een goed georganiseerd en
gereguleerd systeem geen sprake. Dat geldt ook voor Nederland. Daar kunnen wij
in Nederland niet alles aan doen. Gezien het grote-percentage aandelen dat door
buitenlandse beleggers wordt gehouden, zijn wij in Nederland voor ieder systeem
voor een groot deel afhankelijk van het buitenland. Bij voorkeur zou een
Europees raamwerk moeten worden ontwikkeld, dat ook kan aansluiten bij het
systeem in andere landen zoals met name de VS. De Expert Group on Cross-
Border Voting heeft hiervoor een aantal aanbevelingen gedaan. Helaas zijn deze
niet opgenomen in de Europese Richtlijn Aandeelhoudersrechten. Een lappen-
deken van nationale systemen, die niet op elkaar zijn aangesloten, is het gevolg.
Dit is een groot gemis en een grote tekortkoming in de Europese corporate
governance.

122. Zie hierover Van de Vijver (1980), p. 225.
123. Zie hierover Van der Grinten (1989), p. 51 e.v., Slagter (1989), p. 193 e.v. en De Witt Wijnen

(1994), p. 21-24.
124. Zie ook Verdam (2004a).
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Nederland speelt op dit terrein een voortrekkersrol. Het Communicatie-
kanaal is in Europa een uniek systeem, dat in theorie ook grensoverschrijdend
zou moeten kunnen werken. De Nederlandse regering draagt stemmen op
afstand een warm hart toe, en heeft bij de discussies over de Europese Richtlijn
Aandeelhoudersrechten gepleit voor een oplossing van de problematiek van het
grensoverschrijdend stemmen. Helaas tevergeefs. Kortom, proxy solicitation
speelt in Nederland mede door de gebrekkige infrastructuur een totaal andere
rol dan in de VS. Proxy contests ter vervanging van de vennootschapsleiding,
zoals dat in de VS mogelijk is, komen in Nederland niet voor. Zoals opgemerkt
spelen deze proxy contests bij overnames in de VS een belangrijke rol. De
mogelijkheid van een proxy contest ter vervanging van de board is duidelijk
van invloed geweest op de rechtspraak rondom de normering van bestuurlijk
handelen. In bepaald opzicht vormen proxy contests de veiligheidsklep op het
systeem. In Nederland zijn wij hiervan nog ver verwijderd. Ook al zouden de
problemen rondom het grensoverschrijdend stemmen en de bereikbaarheid van
aandeelhouders worden opgelost, dan nog zou stemmen bij volmacht in
Nederland vanwege de grote verschillen vooralsnog een andere rol spelen
dan in de VS. Dit aspect moet bij de bestudering van de normering van
bestuurlijk handelen in acht worden genomen.
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