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Hoofdstuk 8. Een actieve rol van de
vennootschapsleiding op grond van het level
playing field argument?

8.1 Inleiding

In dit derde Deel van mijn onderzoek ga ik in op de vraag wat voor de
vennootschapsleiding van Nederlandse beursvennootschappen in vijandige
overnamesituaties de juiste rol is. Is de passiviteitsregel de juiste norm of juist
niet? De Nederlandse wetgever heeft bij de implementatie van de Richtlijn
gekozen voor een actieve rol van de vennootschapsleiding en de passiviteits-
regel niet verplicht gesteld. Is dit een terechte keuze geweest? Dit is een zelfde
keuze als die in de VS door het Delaware Supreme Court is gemaakt. Het heeft
er alle schijn van dat het feit dat de passiviteitsregel ook in de VS niet de norm
is, voor de Nederlandse keuze relevant is geweest. Een belangrijk argument
tegen de passiviteitsregel is immers het level playing field argument. Dit blijkt
ook uit de geschiedenis van de Richtlijn.1 Een van de aan de Richtlijn ten
grondslag liggende gedachten was het creëren van een level playing field voor
overnames, niet alleen binnen de EU maar ook met de VS. Een veelgehoord
argument daarbij was dat Amerikaanse bedrijven zich veel beter kunnen
beschermen dan Europese bedrijven.2 Dit is een belangrijke reden geweest
om de passiviteitsregel uit de Richtlijn optioneel te maken. Dit argument heeft
ook in Nederland een rol gespeeld bij de implementatie van de Richtlijn. De
gedachte is dat met een verplichte passiviteitsregel voor Nederlandse beurs-
vennootschappen een ongelijk speelveld zou ontstaan. Het zou voor Ameri-
kaanse overnemers gemakkelijker worden om Nederlandse bedrijven over te
nemen, terwijl die overnemers zich goed zouden kunnen blijven beschermen.
De vraag is of deze vergelijking met de VS inderdaad noopt tot afwijzing van
de passiviteitsregel. Dit brengt mij bij de eerste onderzoeksvraag: is de keuze

1. Zie hierover § 2.4.1.
2. Zie o.a. High Level Group of Company Law Experts (2002a), p. 39-42, Forstinger (2002),

p. 115-118, Winter (2003a), p. 69, Van Ginneken (2005), p. 122, Winter (2007), p. 123-124,
Winter (2008), p. 119, Raaijmakers & Van der Schee (2008), p. 1130-1131 en Asser/Maeijer/
Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 800 en 823. Dit blijkt ook uit de uitgebreide
discussies over de Richtlijn in het Europese Parlement, onder meer naar aanleiding van het
rapport van de Duitse Europarlementariër Lehne en de door het Europese Parlement
voorgestelde amendementen op het tweede voorstel voor een Overnamerichtlijn. Zie voor
een voorzichtige formele verwijzing naar dit argument Kamerstukken II 2005/2006, 30419,
nr. 3, p. 16 en 19.
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om de vennootschapsleiding bij vijandige overnames een actieve rol te geven
en de passiviteitsregel af te wijzen gerechtvaardigd op grond van het level
playing field argument met de VS? Dit argument is in de Nederlandse rechts-
literatuur een aantal keren genoemd, maar tot nu toe niet grondig uitgediept.3 In
§ 8.2 analyseer ik de verschillen tussen Nederland en de VS, zoals deze uit het
door mij in Deel I en Deel II beschreven vennootschaps- en effectenrecht
voortvloeien. In § 8.3 ga ik vervolgens in op een aantal beperkingen van het
level playing field argument. Dit leidt in § 8.4 tot enige conclusies en de
beantwoording van de eerste onderzoeksvraag.

8.2 Analyse van een aantal verschillen tussen beide
rechtssystemen

8.2.1 Bestuursautonomie en bevoegdheden van aandeelhouders

A. Algemeen

In algemene zin kan worden gezegd dat de board van een Amerikaanse beurs-
vennootschap een grotere bestuursautonomie heeft dan de leiding van een
Nederlandse beursvennootschap.4 Dit vloeit ten dele voort uit het feit dat
aandeelhouders in Amerikaanse beursvennootschappen beduidend minder
bevoegdheden hebben dan de aandeelhouders in Nederlandse beursvennoot-
schappen.5 Dit is een relatief onderbelicht, maar niet onbelangrijk verschil. De
VS staat doorgaans te boek als het kapitalistisch land bij uitstek, waar het
uitsluitend draait om het belang van aandeelhouders. Het is inderdaad waar dat
het belang van aandeelhouders in de VS een grote rol speelt,6 maar dit beeld dient
enigszins te worden genuanceerd. Het aandeelhoudersdenken in de VS komt
vooral naar voren in de norm voor de board om zich te richten op het belang van
aandeelhouders. Het vloeit uitdrukkelijk niet voort uit concrete bevoegdheden voor
aandeelhouders. Aandeelhouders in de VS hebben in vergelijking met Nederland
juist minder vennootschapsrechtelijke bevoegdheden.7 Er wordt wel gesteld dat de

3. Zie voor een rechtsvergelijkend overzicht van corporate governance systemen van (o.a.)
Nederland en de VS Winter (2006), Winter (2007) en Raaijmakers & Van der Schee (2008).

4. Het model wordt het best omschreven als een board primacy model, zie uitgebreid
Bainbridge (2003c).

5. Het verschil is wel al enkele malen aangestipt, zie ook o.a. Verdam (2004a), p. 88-89, Winter
(2006), p. 625, Winter (2007), p. 125, G. Raaijmakers (2009a), p. 432 en De Jongh (2007),
p. 36.

6. Zie hierna § 8.2.3.
7. In een groot aantal artikelen wijst Bebchuk op de relatieve machteloosheid van aandeel-

houders van Amerikaanse vennootschappen. Zie o.a. Bebchuk (2002), Bebchuk (2003a),
Bebchuk (2005b) en Bebchuk (2007).
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aandeelhouders in Amerikaanse vennootschappen in wezen slechts twee belang-
rijke vennootschapsrechtelijke bevoegdheden hebben. De eerste is de bevoegdheid
om de board te benoemen en ontslaan. De tweede is de bevoegdheid bepaalde
ingrijpende besluiten (die niet vallen onder de gewone bedrijfsvoering) goed te
keuren, zoals besluiten tot statutenwijziging, fusie, ontbinding of de verkoop van
vrijwel de gehele onderneming. Alle andere besluiten behoren volgens Ameri-
kaanse opvattingen veelal tot de dagelijkse bedrijfsvoering, die exclusief is toever-
trouwd aan de board of directors. Afgezien van hun mogelijkheden om zich tot de
rechter te wenden, zijn aandeelhouders betrekkelijk snel aangewezen op het
ultimum remedium, het ontslag van directors.

Aandeelhouders in Nederlandse vennootschappen hebben de hiervoor
genoemde bevoegdheden ook. De aandeelhoudersvergadering benoemt de
vennootschapsleiding en neemt de besluiten inzake ingrijpende veranderingen
zoals fusie en ontbinding.8 Daarnaast hebben aandeelhouders nog een groot
aantal andere bevoegdheden. Ik noem de bevoegdheid de jaarrekening vast te
stellen,9 decharge te verlenen aan bestuur en commissarissen,10 het dividend
vast te stellen,11 aandelen uit te geven12 en het voorkeursrecht te beperken of
uit te sluiten,13 het bestuur te machtigen om aandelen in te kopen,14 aandelen in
te trekken,15 bepaalde majeure besluiten goed te keuren,16 agendapunten voor
aandeelhoudersvergadering voor te stellen,17 een aandeelhoudersvergadering
bijeen te roepen18 en het beloningsbeleid vast te stellen.19 Al deze vennoot-
schapsrechtelijke bevoegdheden behoren in Amerikaanse vennootschappen

8. Benoeming bestuur en commissarissen op grond van art. 2:132 lid 1 BW respectievelijk
2:142 lid 2 BW, schorsing en ontslag berust op grond van art. 2:134 lid 1 BW (voor
bestuurders) en art. 2:144 lid 1 BW (voor commissarissen) bij het orgaan dat tot benoeming
bevoegd is. De bevoegdheid tot het wijzigen van de statuten berust bij de ava (art. 2:121 lid
1 BW). Besluiten tot fusie en splitsing worden genomen door de ava (art. 2:317 lid 1 BW
(fusie) en art. 2:334m lid 1 BW (splitsing)).De ava kan besluiten tot ontbinding van de
vennootschap op grond van art. 2:19 lid 1 sub a BW.

9. Art. 2:101 lid 3 BW.
10. Tot 2002 leidde vaststelling van de jaarrekening op grond van de statuten veelal eveneens

automatisch tot décharge. Sinds 2002 bepaalt art. 2:101 lid 3 BW expliciet dat vaststelling
van de jaarrekening niet strekt tot kwijting. Sindsdien zal décharge dus afzonderlijk moeten
worden geagendeerd. Zie o.a. Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 342, Pitlo/Raaijmakers
(2006), p. 423-427.

11. Zie art. 2:105 lid 1 BW.
12. Art. 2:96 lid 1 BW.
13. Art. 2:96a lid 6 BW.
14. Art. 2:98 lid 4 BW.
15. Art.2:99 lid 1 BW.
16. Art. 2:107a lid 1 BW.
17. Art. 2:114a lid 2 BW.
18. Art. 2:110 lid 1 BW.
19. Art. 2:135 lid 1 BW.
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doorgaans tot de bevoegdheden van de board en niet tot die van aandeel-
houders. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat aandeelhouders in
Amerikaanse beursvennootschappen op grond van het federale effectenrecht
en beursregels nog wel een aantal rechten toebedeeld krijgen. Zo dienen
aandelen- en optieplannen voor werknemers op grond van NYSE en NASDAQ
regels door aandeelhouders te worden goedgekeurd.20 Ook dienen op grond
van NYSE regels uitgiften van meer dan 20% van het uitstaande kapitaal in
principe aan aandeelhouders ter goedkeuring te worden voorgelegd.21 Daar-
naast biedt het federale effectenrecht aandeelhouders de mogelijkheden om een
proxy contest te voeren (Regel 14a-7) en om aandeelhoudersvoorstellen te doen
(Regel 14a-8). Bij deze voorstellen geldt een lage drempel, maar gelden ook
ruime uitsluitingsmogelijkheden. Zo mogen geen voorstellen worden gedaan
die verband houden met de benoeming van directors.22 Alles bij elkaar kan
worden geconcludeerd dat aandeelhouders in de VS minder vennootschaps-
rechtelijke bevoegdheden hebben dan aandeelhouders in Nederlandse
beursvennootschappen.

In beide landen wordt de vennootschapsleiding door de aandeelhouders
benoemd, maar behoort het vaststellen van het beleid en de strategie uitdruk-
kelijk tot de bevoegdheid van de vennootschapsleiding. De board in de VS en
het bestuur in Nederland zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en
krijgen hiervoor in beide systemen de ruimte. Aandeelhouders in Nederlandse
vennootschappen kunnen hier echter dankzij hun ruimere bevoegdheden meer
invloed op uitoefenen. De vennootschapsleiding van een Nederlandse beurs-
vennootschap heeft eenvoudigweg vaker de goedkeuring van de aandeelhou-
dersvergadering nodig dan de board van Amerikaanse beursvennootschappen.
In Nederland houden aandeelhouders als het ware meer bevoegdheden voor
zichzelf. Art. 2:107 BW bepaalt ook dat alle bevoegdheden die niet uitdruk-
kelijk aan het bestuur zijn toegekend, aan de ava toebehoren,23 en dat de ava
recht heeft op alle verlangde inlichtingen.24 In de VS krijgt de board meer
ruimte om zonder inmenging van aandeelhouders de vennootschap te besturen.
Dit verklaart waarschijnlijk ook de grote nadruk die in het Amerikaanse
systeem wordt gelegd op de benoeming van directors. Het kunnen vervangen
van de board is dé ultieme bevoegdheid van aandeelhouders. Als men niet
tevreden is over het beleid of de gang van zaken, dan moet men een nieuwe

20. Zie Section 303A(8) van NYSE’s Listing Company Manual en NASD Rule 4350(i)(1)(A).
21. Zie Section 3.12 van NYSE’s Listing Company Manual Hierop zijn echter grote uitzonde-

ringen, zie hiervoor § 3.3.3 onder D.
22. Zie Regel 14a-8(i)(8). Zie hierover uitgebreid § 7.2.2 hiervoor.
23. Art. 2:107 lid 1 BW.
24. Tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Zie art. 2:107

lid 2 BW. Zie hierover Pitlo/Raaijmakers (2006), p. 388.
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board benoemen. Dat is de remedie tegen slecht bestuur, niet het geven van
meer bevoegdheden aan aandeelhouders.

Dat wil niet zeggen dat de benoeming of ontslag van directors in de VS voor
aandeelhouders zonder hindernissen is. In beide landen worden de rechten van
aandeelhouders om de vennootschapsleiding te benoemen in de regel enigszins
beperkt. Benoemingen in Nederland geschieden dikwijls op grond van (al dan
niet) bindende voordrachten van rvc of prioriteitsaandeelhouders. Benoemingen
in de VS geschieden in principe op voordracht van de board. Daarnaast wordt
de board door het benoemingsproces duidelijk bevoordeeld. Dit komt mede
door de proxy rules, de toepasselijke standaard (plurality of majority voting) en
de praktijk rondom het aftreden van directors (zie § 3.3.2 onder B2 en § 7.2.2).
Bovendien kent men het fenomeen van staggered boards. Ook hierbij speelt het
verschil dat Amerikaanse boards veel van de spelregels via de by-laws kunnen
vaststellen, zonder tussenkomst van aandeelhouders.

Van belang is in dit verband dat aandeelhouders in de VS meestal niet het
recht hebben een ava bijeen te laten roepen, althans daarvoor veel minder
mogelijkheden hebben. In Nederland zijn het bestuur en de rvc bevoegd een ava
bijeen te roepen, maar daarnaast kunnen ook één of meer aandeelhouders die
gezamenlijk ten minste 10% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen door
de voorzieningenrechter van de rechtbank hiertoe worden gemachtigd.25 Deze
bevoegdheid is in Nederland een belangrijk wapen gebleken, zie bijvoorbeeld
de perikelen rondom RNA, Stork en Versatel. In al deze gevallen hebben op
initiatief van aandeelhouders bava’s plaatsgevonden. Alleen al de mogelijkheid
om met het aanvragen van een bava te dreigen is een belangrijk gegeven voor
de machtsverhoudingen in Nederlandse beursvennootschappen. Dit geldt even-
eens voor het recht om onderwerpen op de agenda van de ava te plaatsen, zoals
bij ABN AMRO gebeurde. Daar vormde een aantal aandeelhoudersvoorstellen
van hedge fund TCI uiteindelijk de aanleiding voor een algehele overname van
ABN AMRO. In de VS hebben aandeelhouders het recht voorstellen te doen via
de proxy regels, via Regel 14a-8. Deze voorstellen zijn vaak geen bindende
resoluties en kunnen dus door de board worden genegeerd. Bovendien zijn
voorstellen inzake benoeming en ontslag via Regel 14a-8 niet toegestaan.
Daarvoor moeten aandeelhouders de – veel omslachtiger en duurdere – weg van
Regel 14a-7 bewandelen en een eigen campagne opzetten. In Nederland kunnen
aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 1% van de aandelen vertegenwoor-
digen, of, bij beursvennootschappen, een beurswaarde vertegenwoordigen van
EUR 50 miljoen, op grond van art. 2:114a lid 2 BW verzoeken een onderwerp
op de agenda van de ava te zetten.26 Als een onderwerp op de agenda is gezet,
is het nog de vraag of de uitkomst van een eventuele stemming daarover voor

25. Zie art. 2:109 BW en art. 2:110 lid 1 BW.
26. Het verzoek wordt gehonoreerd als deze ten minste zestig dagen voor de dag van de

vergadering is ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich !
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bestuur en commissarissen bindend is. Aandeelhoudersvoorstellen inzake de
strategie, zoals bij Stork en bij ABN AMRO de voorstellen tot opsplitsing,
zullen bij aanname waarschijnlijk niet bindend zijn. Dit is anders bij aandeel-
houdersvoorstellen die leiden tot bijvoorbeeld besluiten tot ontslag van be-
stuurders of commissarissen.

Ten slotte nog een enkel woord over het Amerikaanse one-tier board (monis-
tisch) model en het Nederlandse two-tier (dualistisch) systeem. Er is een
verschil tussen beide modellen, maar dat heeft op deze analyse mijns inziens
niet veel invloed.27 In Nederland overheerst het two-tier model, maar het one-
tier model is ook mogelijk. Een aantal vennootschappen kent onder de huidige
wettelijke regeling al een one-tier board. Binnenkort zal de wet hiervoor
expliciet een regeling bevatten.28 In algemene zin kan worden gezegd dat in
het dualistische systeem de rvc verder afstaat van het bestuur van de vennoot-
schap. In een monistisch systeem, waarbij de vennootschapsleiding in één
orgaan is verenigd, wordt gesteld dat de vennootschap door of onder verant-
woordelijkheid van de board wordt bestuurd. De board bestaat uit niet-
uitvoerende en uitvoerende leden. In een dualistisch systeem is de rvc niet
verantwoordelijk voor het besturen van de vennootschap en deze bevat ook
geen uitvoerende bestuurders. Een ander verschil is gelegen in de rol van de
voorzitter.29 In de VS is de voorzitter van de board vaak tevens de CEO, al kan
wel worden vastgesteld dat deze combinatie onder druk van aandeelhouders
minder populair aan het worden is. In zijn hoedanigheid van voorzitter bepaalt
de CEO dan de agenda van de board en controleert hij de informatiestroom die
naar de board wordt gestuurd. In de praktijk zijn de verschillen tussen het
dualistische systeem en het monistische systeem minder groot dan ze lijken. In
monistische systemen delegeert de board vaak de bevoegdheden om de
vennootschap te besturen aan bepaalde executives en neemt de board dus in
de praktijk een meer toezichthoudende rol aan, vergelijkbaar met de rol van de
rvc in een dualistisch systeem. Verder kan worden geconstateerd dat beide
systemen naar elkaar toe lijken te groeien dankzij recente corporate governance

daartegen verzet, zie art. 2:114a lid 1 BW. Het wetsvoorstel ter implementatie van de
voorstellen van de Monitoring Commissie Corporate Governance (Commissie Frijns) bevat
een bepaling die deze drempel verhoogt naar 3%. Bovendien vervalt de drempel van EUR
50 miljoen. Zie Kamerstukken II 2008/2009, 32014, nr. 2, p. 6.

27. Wel interessant in dit verband is dat de praktijk in de VS zeer sterk lijkt op de – zo
bekritiseerde – Nederlandse structuurregeling, waarbij het bestuur door de rvc wordt
benoemd. Zie specifiek over de rol van de rvc in vijandige overnamesituaties § 10.4.3.

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

29. Zie hierover ook Van Lede (2006).
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ontwikkelingen zoals de Sarbanes-Oxley Act en de Code.30 In het dualistisch
systeem is de tendens waar te nemen dat de rvc meer actief wordt betrokken bij
(het toezicht op) bestuurskwesties, bijvoorbeeld via commissies. De Code
bepaalt dat het hebben van een audit commissie, een beloningscommissie en
een benoemingscommissie best practice is.31 In het monistisch systeem is een
duidelijke focus op de onafhankelijkheid van leden van de board en op het
hebben van board committees die volledig bestaan uit onafhankelijke board-
leden. Dit benadrukt de verschillende rollen van de executive leden en de non-
executive leden van de board.32 De modellen bewegen zich dus naar elkaar toe.

B. Bij beschermingsmaatregelen

Uit het voorgaande blijkt dat in algemene zin de conclusie gerechtvaardigd is dat de
bestuursautonomie van de board in de VS groter is dan van de leiding van
Nederlandse beursvennootschappen. Dit werkt door in de wijze van bescherming
en de gehanteerde beschermingsmaatregelen. Aandeelhouders in Nederland
spelen bij het nemen van beschermingsmaatregelen een grotere rol dan in de
VS.Dit blijkt uit een korte analyse van de verschillende beschermingsmaatregelen.

Het inkopen van eigen aandelen is, al dan niet via een zogenoemde self-tender, een
in deVS regelmatig gebruikte beschermingsmaatregel, die eenzijdig door de board
kan worden genomen. Het besluit tot inkopen van aandelen wordt bij Nederlandse
beursvennootschappen uiteindelijk genomen door de ava, niet door de vennoot-
schapsleiding.33 De vennootschap mag geen eigen aandelen inkopen, tenzij het
bestuur hiervoor een machtiging heeft gekregen van de ava.34 Op dezelfde
gronden is het betalen van greenmail aan een activist of potentiële bieder in
Nederland een minder voor de hand liggende beschermingsmaatregel dan in de
VS. Inmiddels zijn discriminatoire self-tenders zoals gebruikt in Unocal ook in de
VS niet meer mogelijk.35 De populariteit van de self tender als beschermings-
maatregel lijkt hierdoor afgenomen.

Ook bij crown jewel defenses, waarbij een goed renderende divisie wordt
verkocht teneinde een (potentiële) overnemer af te schrikken, is er in dit opzicht

30. Zie Van Ginneken (2004), p. 153 en Raaijmakers (2002b), p. 311.
31. Zie Principe III.5 (Code 2008) en de daarbij behorende best practice bepalingen.
32. Zie voor commentaar op het belang dat aan onafhankelijkheid wordt gehecht Kroeze

(2005a) en Koster (2006).
33. De inkoop van aandelen gaat in de praktijk via een machtiging door de ava aan het bestuur om,

met goedkeuring van de rvc, tot inkoop over te gaan. Tot voor kort gold in dit verband ook nog
de beperking dat een vennootschap maximaal 10% van haar eigen aandelen mocht verkrijgen
houden, maar dit percentage is recent opgetrokken tot 50%. Zie art. 2:98 lid 2 BW.

34. Art. 2:98 lid 4 BW. Ook bij de daadwerkelijke intrekking van aandelen speelt de ava een
grote rol; intrekking geschiedt door een besluit van de ava. Art. 2:99 lid 1 BW.

35. Zie § 5.2.3 onder C.
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een belangrijk verschil. Een dergelijke beschermingsmaatregel zal vaak een
materiële transactie zijn. In dat geval zal het al snel in de buurt komen van een
belangrijke verandering in de identiteit of het karakter van de onderneming,
waarvoor goedkeuring nodig is van de ava op grond van art. 2:107a BW. Dit
goedkeuringsrecht geeft een aanzienlijke beperking in de mogelijkheden voor
de leiding van Nederlandse beursvennootschappen. Een dergelijke bepaling
kent het Amerikaanse recht niet. Het besluit tot verkoop van een (groot)
onderdeel van de onderneming ligt in principe volledig in handen van de
board, tenzij het gaat om verkoop van vrijwel de gehele onderneming. Crown
jewel defenses zijn daar in principe dus zonder enige aandeelhoudersbemoeienis
mogelijk. Dit verschil is ook relevant voor andere beschermingstactieken, zoals
de pac man defense of andere reorganisaties. Zodra er wordt voldaan aan de
voorwaarden van art. 2:107a BW, dienen deze besluiten in Nederland door de
ava te worden goedgekeurd. Het uitbrengen van een bod op een (potentiële)
bieder of het doorvoeren van een majeure reorganisatie teneinde aan een
(potentiële) bieder te ontkomen, is in de VS niet aan goedkeuring van de ava
onderworpen.

Bij het gebruik van golden parachutes of daar op lijkende constructies is er
eveneens een verschil in aandeelhoudersbetrokkenheid.36 De uitvoering van
dergelijke maatregelen zal op zichzelf in beide systemen vergelijkbaar zijn
(afgezien wellicht van de hoogte van de bedragen), in die zin dat arbeidsover-
eenkomsten kunnen worden aangevuld met change of control clausules en
andere bepalingen waardoor het management recht krijgt op een vergoeding als
sprake is van een vijandige overname. In Nederland zullen deze maatregelen
echter hoogstwaarschijnlijk door de ava moeten worden goedgekeurd. In 2004
werd art. 2:135 BW gewijzigd, waardoor de ava vergaande invloed heeft
gekregen op de beloning van bestuurders. Art. 2:135 lid 1 BW bepaalt dat de
vennootschap voor het bestuur een beloningsbeleid moet hebben dat wordt
vastgesteld door de ava. De daadwerkelijke beloning wordt, met inachtneming
van het beleid, vastgesteld door de ava, tenzij bij statuten een ander orgaan is
aangewezen.37 In de praktijk wordt bij beursvennootschappen conform deze
bepaling veelal de rvc bij statuten aangewezen als bevoegd tot de vaststelling
van de beloning van individuele bestuurders. In dat geval dienen ook aandelen-
en optieplannen voor bestuurders ter goedkeuring aan de ava worden voorge-
legd.38 In het voorstel moet in ieder geval worden bepaald hoeveel aandelen of
opties aan het bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor

36. Zie hiervoor § 2.3.2 onder F en § 3.3.2 onder D5.
37. Art. 2:135 lid 3 BW.
38. Zie art. 2:135 lid 4 BW. In de VS geldt een vergelijkbare verplichting op grond van

beursregels. Zie Section 303A(8) van NYSE’s Listing Company Manual en NASD Rule
4350(i)(1)(A).
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toekenning of wijziging.39 De beloning van commissarissen wordt eveneens
door de ava vastgesteld.40 Dit alles beperkt de mogelijkheden voor vennoot-
schappen om bestuurders en commissarissen van golden parachutes te voor-
zien. Deze beperkingen zijn groter dan in het Amerikaanse systeem. Art. 2:135
BW geldt in principe niet voor de lagen onder het bestuur. Bij die werknemers
is er dus meer mogelijk, zonder tussenkomst van aandeelhouders. Hierbij geldt
uiteraard wel dat de invoering van golden parachutes en dergelijke, nog los van
mogelijke aandeelhoudersgoedkeuring, door de rechter kunnen worden getoetst
(zie hierna ook Hoofdstuk 10).

De belangrijkste beschermingsmaatregel in de VS is zonder twijfel de poison
pill, al dan niet in combinatie met staggered boards.41 Ook hier komt het
verschil in aandeelhoudersbetrokkenheid duidelijk naar voren. Een poison pill
is gebaseerd op de bevoegdheid van de board om, zonder aandeelhouders-
bemoeienis, rechten uit te geven in de vorm van een dividend. Hier stuiten wij
op een verschil met de Nederlandse situatie. In tegenstelling tot in het
Amerikaanse vennootschapsrecht, behoort de bevoegdheid om het dividend
vast te stellen in Nederland niet toe aan de vennootschapsleiding. De hoofdregel
is dat, voor zover bij de statuten niet anders is bepaald, de winst de aandeel-
houders ten goede komt.42 Hiervoor is dus in principe niet eens een afzonderlijk
besluit nodig; zodra de jaarrekening wordt vastgesteld is de winst als dividend
opeisbaar.43 In de meeste gevallen geven de statuten een regeling, waarbij wel een
besluit wordt geëist. Veelal wordt gesteld dat de winst ter beschikking staat van de
ava, waarbij eerst het bestuur of de rvc de mogelijkheid heeft om te besluiten een
gedeelte van de winst te reserveren voordat aan de ava het besluit tot bestemming
van het restant van de winst wordt voorgelegd.44 In dit model stelt de ava, en niet
de vennootschapsleiding, uiteindelijk het dividend vast.45 Daar komt nog het
volgende bij. Indien aandelen of rechten tot het nemen van aandelen als dividend
worden uitgekeerd, zoals bij de poison pill gebeurt, zijn in Nederland de regels

39. Art. 2:135 lid 4 BW.
40. Art. 2:145 BW. Deze bevoegdheid heeft de ava al geruime tijd. Van recenter datum is de

bepaling in de Code dat de beloning van commissarissen niet afhankelijk mag zijn van de
resultaten van de vennootschap. Best practice bepaling III.7.1 werkt dit principe uit en
bepaalt dat commissarissen geen aandelen en/of opties worden toegekend.

41. Zie over de (verschillende generaties van de) poison pill § 3.3.2 onder A en § 3.4.4 onder D.
42. Art. 2:105 lid 1 BW.
43. Zie art. 2:105 lid 3 BW.
44. Zie art. 2:101 lid 6 BW en Bier (2008), bij C.1.
45. Er is wel een mogelijkheid dat de statuten bepalen dat het bestuur en/of rvc bevoegd is om

tussentijdse uitkeringen te doen, mits aan de voorwaarden is voldaan, zie art. 2:105 lid
4 BW. Zie over tussentijdse uitkeringen uitgebreid Bier (2003), p. 109-222.
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inzake het uitgeven van (het recht tot het nemen van) aandelen van toepassing.46

De hoofdregel is dat de ava bevoegd is tot uitgifte van aandelen te besluiten.47 Dit
geldt ook voor het besluit tot het verlenen van rechten tot het nemen van
aandelen.48 Ook hierdoor is aandeelhoudersbemoeienis onontkoombaar. De ava
kan deze bevoegdheid aan een ander orgaan delegeren, maar dit kan ten hoogste
voor een periode van vijf jaren.49 De praktijk bij veel beursvennootschappen is
dat de bevoegdheid voor een periode van 18 maanden wordt gedelegeerd aan het
bestuur, dat dan, met goedkeuring van de rvc, in deze periode tot uitgifte kan
besluiten. Op deze wijze komt dit punt ieder jaar op de agenda van de jaar-
vergadering en moet dit besluit tot delegatie ieder jaar door de ava worden
genomen. Verder is het gebruikelijk dat de aanwijzing wordt verleend voor het
uitgeven van 10% van de aandelen, te vermeerderen met nog eens 10% in geval
van een fusie of overname.50 Hiermee wordt de bevoegdheid zowel in tijd als in
omvang beperkt. In principe is deze delegatie bedoeld om de vennootschapslei-
ding de flexibiliteit te geven aandelen- en optieplannen uit te voeren en relatief
kleine overnames te financieren. Deze ‘standaard’ delegaties zijn in ieder geval
niet afdoende om rechten te verlenen tot het nemen van aandelen, zoals dat voor
de implementatie van een poison pill nodig zou zijn.

Kortom, de Amerikaanse poison pill is een zeer effectieve beschermingsmaat-
regel, die Amerikaanse boards snel en tegen lage kosten kunnen invoeren. Een
belangrijk element hierbij is dat dit kan zonder enige betrokkenheid van aandeel-
houders. Dit laatste is zoals gezien in Nederlandse verhoudingen onmogelijk. Er
zal voor dit soort maatregelen altijd enige vorm van aandeelhoudersgoedkeuring
moeten worden verkregen. Bovendien is het, zelfs als de hindernis van aandeel-
houdersgoedkeuring zou worden genomen, bepaald twijfelachtig of een poison
pill constructie in Nederland zou kunnen worden gebruikt. Zowel het flip-in
element als het flip-over element leveren naar Nederlands recht problemen op,
onder meer met de kapitaalbeschermingsregels en de gelijke behandeling van
aandeelhouders (art. 2:92 BW).51

Het voorgaande wil niet zeggen dat Nederlandse beursvennootschappen
onbeschermd zijn. Wij hebben in Nederland onze eigen karakteristieke bescher-
mingsmaatregelen, zoals de uitgifte van preferente aandelen (zie hiervoor 2.3.2
onder B). Tot op zekere hoogte lijkt de gangbare constructie hiervoor enigszins

46. Zie Asser-Maeijer (2000), p. 291. Ik laat hier een aantal complicaties buiten beschouwing,
zoals de waardering van de rechten en andere complicaties die zich voor kunnen doen indien
rechten zouden worden uitgegeven die vergelijkbaar zijn met de in de VS gebruikte rechten.

47. Art. 2:96 lid 1 BW.
48. Zie art. 2:96 lid 1 jo. lid 5 BW.
49. Art. 2:96 lid 1 BW.
50. Zie over de delegatie van emissiebevoegdheid bij beursgenoteerde vennootschappen uit-

gebreid Van der Korst, Nieuwe Weme & Van Solinge (2008).
51. Zie voor een uitgebreide analyse van de knelpunten Van Ginneken (2005), p. 130-137.
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op de flip-in poison pill. Een grote stemmenmacht wordt tegen relatief lage
kosten aan een andere partij dan de bieder gegeven. Hierbij verwatert het belang
van de bieder. De bieder wordt de facto gedwongen om met de doelvennoot-
schap te onderhandelen. De maatregel is bovendien, net als de poison pill, terug
te draaien. Dat wil zeggen dat de doelvennootschap geslaagde onderhandelin-
gen met de bieder kan belonen, maar ook op zoek kan gaan naar een white
knight. Een belangrijk verschil is uiteraard dat in Nederland stemmenmacht
wordt gegeven aan een stichting, terwijl in de VS de onder het plan uitgegeven
rechten aan de bestaande aandeelhouders wordt gegeven.52 Een ander belang-
rijk verschil is, nog afgezien van het gegeven dat er bij preferente aandelen in
Nederland geen flip-over element mogelijk is, het feit dat er in Nederland voor
de preferente aandelen constructie altijd een vorm van aandeelhoudersgoed-
keuring nodig is. De doelvennootschap kan de optie niet aan de stichting
verlenen zonder enig besluit van de ava. Dit is enigszins in lijn met de gedachte
achter het principe van de passiviteitsregel uit art. 9 Richtlijn, dat aandeelhou-
dersgoedkeuring nodig is voor het kunnen nemen van beschermingsmaat-
regelen. De passiviteitsregel bepaalt echter dat deze goedkeuring moet zijn
gegeven nadat het openbaar bod is bekend gemaakt of op handen is. Bij
beschermingsprefs kan deze goedkeuring op voorhand worden gegeven, ruim
voordat sprake is van een concrete dreiging.53

8.2.2 Handhaving van normen

A. Handhaving van vennootschapsrechtelijke normen: verschil in
procedure en rechterlijke toetsing

Er wordt wel gesteld dat de wijze van handhaving van regels misschien wel net
zo belangrijk is als de inhoud van de regels zelf.54 Het is daarom van belang de
verschillen in handhaving te bezien. Een belangrijk verschil is dat de normering

52. Een ander verschil is dat de uitgifte van aandelen niet wordt getriggered door het
overschrijden van een bepaald percentage aandelen, maar door een besluit van het bestuur
van de stichting preferente aandelen (of, in geval van een put optie, door het bestuur van de
doelvennootschap). Overigens lijkt mij dat een dergelijke trigger ook in een constructie met
preferente aandelen zou kunnen worden ingebouwd.

53. Er is in Nederland discussie over de vraag of de uitgifte van (preferente) aandelen op basis
van een optieovereenkomst met een stichting valt onder het verbod tot het nemen van
beschermende maatregelen zonder goedkeuring van de ava. Zie Van Olffen (2000), p. 32-33
en Van Solinge & Nieuwe Weme (2000), p. 101-103, Dortmond (2000a), p. 171-174, Van
Olffen (2002) p. 509-517, Hijmans van den Bergh & Van Solinge (2004), p. 370, Den
Boogert (2006), p. 33 en Dortmond (2008b), p. 634-639.

54. Zie over de rol van handhaving in de VS, EU en in Nederland Winter (2006). Naast de
(handhaving van) juridische normen zijn ook zogenoemde social norms belangrijk. Deze
zorgen er ook voor dat vennootschapsleiding de wenselijke normen in acht neemt.
Zie Eisenberg (1999) en Jones (2006), p. 119 e.v.
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in vijandige overnamesituaties het resultaat is van twee totaal verschillende
benaderingen en procedures. In de VS worden vraagstukken rondom het
handelen van directors opgehangen aan de vraag of directors hun fiduciaire
verplichtingen hebben geschonden. Deze fiduciaire verplichtingen beheersen
niet alleen het handelen in overnamegevechten, maar ook het handelen in
andere situaties. Ook de vraag of directors aansprakelijk zijn voor fouten wordt
beantwoord aan de hand van de beoordeling of sprake is van schending van de
fiduciaire verplichtingen. De daarbij ontwikkelde toetsingsnormen, zoals de
business judgment rule, zijn steeds dezelfde.55

De meest voorkomende procedures die gaan over aansprakelijkheid van
directors zijn zogenoemde derivative suits.56 Hierin kunnen individuele aandeel-
houders directors ter verantwoording roepen. Bij een derivative suit stelt een
aandeelhouder op eigen naam, maar ten behoeve van de vennootschap, een actie
in ter vordering van de door de vennootschap geleden schade. Alvorens een
derivative suit kan worden ingesteld dient aan een aantal voorwaarden te zijn
voldaan. Ten eerste geldt een aantal voorwaarden rondom het aandeelhouder-
schap. De eisende aandeelhouder dient ten tijde van de onrechtmatige handeling
waarover hij klaagt aandeelhouder te zijn geweest. Dit geldt ook voor het moment
waarop hij de vordering instelt. Bovendien is vereist dat hij aandeelhouder blijft
gedurende de procedure. Een tweede voorwaarde is dat de eiser eerst schriftelijk
een beroep heeft gedaan op de board om zelf, namens de vennootschap, de
procedure in te stellen. Slechts wanneer de board dit verzoek heeft afgewezen, of
niet binnen een redelijke termijn heeft gereageerd, kan de eiser zelf de derivative
suit instellen. Dit tenzij de eiser kan aantonen dat een dergelijk verzoek evident
tevergeefs (futile) zou zijn.57 Deze derivative suits spelen in het Amerikaanse
vennootschapsrecht een belangrijke rol. Zij hebben vele rechterlijke uitspraken
opgeleverd die van belang zijn voor de normering van bestuurlijk handelen.
Bovendien gaat van deze derivative suits een preventieve werking uit. Waar deze
oorspronkelijk bedoeld waren om aandeelhouders de mogelijkheid te geven
daadwerkelijk geleden schade vergoed te krijgen, wordt tegenwoordig voorname-
lijk gewezen op het belang van deze preventieve werking. Derivative suits zijn in
deVS een belangrijkmiddel voor aandeelhouders omde board ter verantwoording
te roepen en daarmee om invloed uit te oefenen op (het gedrag van) de board.

Daarnaast kunnen aandeelhouders directe acties instellen tegen directors die
hun fiduciaire verplichtingen hebben geschonden. Deze actie is dan niet ten
behoeve van de vennootschap maar ten behoeve van de aandeelhouders zelf.58

55. Zie hiervoor § 3.4.1 onder A.
56. Zie hierover uitgebreid Kroeze (2004), p. 183-233 en Assink (2007a), p. 111-147.
57. Zie Jones (2006), p. 114. Zie uitgebreid Kroeze (2004), p. 208-215 en Assink (2007a),

p. 117-125.
58. Het onderscheid tussen een directe of een derivative suit is niet altijd gemakkelijk te maken.

Zie Kroeze (2004), p. 195-201 en Assink (2007a), p. 111-117.
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Directe acties kunnen vaak worden vormgegeven als class actions, met alle
voordelen van dien (zie hierna).59

Het Nederlandse vennootschapsrecht kent geen met de Amerikaanse derivative
suit vergelijkbare actie60 en aandeelhouders kunnen de vennootschapsleiding
dus niet rechtstreeks aansprakelijk stellen op grond van onbehoorlijk bestuur
(art. 2:9 BW). Deze bevoegdheid komt de vennootschap toe. De Nederlandse
normering van bestuurlijk handelen is in vijandige overnamesituaties de laatste
jaren voornamelijk ontwikkeld in enquêteprocedures, waarin het beleid van de
vennootschap wordt beoordeeld. Het gaat daarbij niet om de aansprakelijkheid
van individuele bestuurders of commissarissen.61 Daarvoor dient een aparte
procedure te worden gevolgd. In de VS wordt dit onderscheid in procedures
niet gemaakt. De beoordeling van de toelaatbaarheid van beschermingsmaat-
regelen en de beoordeling van eventuele aansprakelijkheid vindt plaats aan de
hand van dezelfde toetsingsnormen.62 Dat gegeven noopt uiteraard tot terug-
houdendheid. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat het in de VS een
procedure op tegenspraak betreft, waarbij het procesrecht en alle waarborgen
van dien een grote rol spelen. De enquêteprocedure is een verzoekschrift-
procedure, waarop wel de fundamentele beginselen van procesrecht op van
toepassing zijn, maar waarin minder strakke procedure- en bewijsregels gelden.
Bovendien is er geen hoger beroep mogelijk, en is het optreden van enquêteurs

59. Zie over de handhaving door aandeelhouders uitgebreid Thompson & Thomas (2004a) en
(2004b), waarover Eisenberg (2005), p. 1036-1039.

60. Zie Kroeze (2004), p. 187, Assink (2007a), p. 111 en Winter (2006), p. 641. Aandeelhouders
kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen rechtstreekse vergoeding vorderen van afgeleide
schade en hebben beperkte mogelijkheden om te bewerkstelligen dat de vennootschap een
vordering tegen een bestuurder of commissaris instelt. Zie voor rechtsvergelijkende
beschouwingen over afgeleide schade en afgeleide actie Kroeze (2004), p. 297-339. Zie
ook Kuiper (2001). Zie over afgeleide schade en afgeleide actie in het algemeen uitgebreid
Kroeze (2004). Zie ook Timmerman (2000b), Timmerman (1998a) en Kroeze (1997).

61. Zie hierover o.a. Van Solinge (1998), p. 37 e.v., Timmerman (2003a), p. 556 en Timmerman
(2006b), p. 531 e.v. Zie over de betekenis van een enquêtebeschikking in aansprakelijk-
heidsprocedures ook Van Wijk (2007), p. 396-398. Het kan ook gaan om procedures die
o.g.v. art. 26 WOR door de ondernemingsraad bij de Ondernemingskamer zijn ingesteld.
Ook hierbij gaat het niet om aansprakelijkheid, maar om de vraag of de ondernemer in
redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen.

62. De business judgment rule speelt zowel voor de beoordeling of bepaalde beslissingen
worden beschermd (in stand worden gelaten) (transactional justification) als voor de
beoordeling van aansprakelijkheid een rol. Zie Balotti & Hinsey (2001), p. 39, Eisenberg
(1993), p. 458-460, Assink (2005), p. 375 en Assink (2007a), p. 230-232 en 261. Het gaat in
vijandige overname situaties bijna altijd om transactional justification, niet om aansprake-
lijkheid. Dat maakt voor de wijze waarop de business judgment rule wordt toegepast
nauwelijks verschil. Zie Assink (2007a), p. 232
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vrijwel ongeregeld.63 Het enquêteverslag speelt een zeer belangrijke rol. De
fundamentele beginselen van procesrecht zijn daarop niet op van toepassing.64

Het verschil in procedure blijkt ook uit de belangrijke rol die de bewijs-
lastverdeling in de VS speelt in de beoordeling van overnamesituaties. De
bewijslastverdelingen, zoals ontwikkeld in Unocal en in de latere rechtspraak
uitgewerkt, vormen de basis van de beoordeling of handelingen van directors al
of niet de bescherming van de business judgment rule verkrijgen.65

Het bestaan van dit concept van de business judgment rule is een belangrijk
verschil. De business judgment rule zorgt er voor dat de rechter niet te snel op
de stoel van de ondernemer gaat zitten en niet te snel aansprakelijkheid
aanneemt.66 Zodra directors in de vrijzone van de business judgment rule
komen, wordt hun handelen beschermd. Dan heeft de rechter geen rol meer en
is er als het ware volledige beleidsvrijheid, die zijn grens slechts vindt in een
rationeel ondernemingsdoel.67 De business judgment rule vormt in feite het
sluitstuk van een stelsel van bewijslastverdelingen. De eisende partij moet kort
gezegd de presumptie weerleggen dat een director heeft gehandeld conform zijn
fudiciaire verplichtingen. Dan pas gaat de rechter de handelingen toetsen. Als
dat de eiser niet lukt, dan valt het handelen onder de bescherming van de
business judgment rule. In Nederland kennen we een dergelijke business
judgment rule, als sluitstuk van een stelsel van fiduciary duties, niet. De
terughoudendheid in Nederland wordt niet bereikt door een formele vrijzone
zoals die wordt gecreëerd door de business judgment rule, maar doordat de
rechter terughoudend moet zijn in het sanctioneren van het handelen.68

Marginale toetsing betekent dus niet zozeer dat de rechter niet op de stoel
van de ondernemer gaat zitten, maar dat de rechter alleen ingrijpt als het echt

63. Zie Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 363, Van Solinge (1998), p. 59. Er zijn wel
richtlijnen voor onderzoekers. Zie Blanco Fernandez, Holtzer & Van Solinge (2004).

64. Zie OK 22 maart 2005, JOR 2005/176.
65. Dit wil overigens niet zeggen dat de door de jurisprudentie ontwikkelde routekaart in

Delaware zo duidelijk is. Er worden vele pagina’s vol geschreven over de juiste uitleg van de
jurisprudentie.

66. Dit is mede een uitvloeisel van het onderscheid tussen gedragsnormen en toetsingsnormen.
Zie hierover Timmerman (2003a), p. 557 en Assink (2005), p. 373, zich beiden baserend op
Eisenberg (1993). Zie uitgebreid hierover Assink (2007a), p. 225-386. Zie over het feit dat
de handhaving in de VS alleen bij uitzondering leidt tot aansprakelijkheid. Zie ook Black,
Cheffins & Klausner (2006) en Jones (2006), p. 117-119 en Winter (2006), p. 624-630. Zie
ook Stout (2003), p. 7: een director “is more likely to be attacked by killer bees than she is to
have to ever pay damages for the breach of the duty of care.” Ook in Nederland worden
bestuurders en commissarissen op grond van het vennootschapsrecht nauwelijks aansprake-
lijk gehouden voor enige schade, met uitzondering van faillissementsituaties (art. 2:138
BW). Echter, zoals gezien, het gaat in Nederland in de overnamecontext in principe niet over
de aansprakelijkheidsvraag.

67. Zie Assink (2007a), p. 235-237.
68. Zie ook hiervoor § 2.4.1.
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heel ernstig mis is. Dit is terug te vinden in de gehanteerde terminologie.69 Het
gaat niet om strijd met de elementaire beginselen van verantwoord ondernemer-
schap, maar om ernstige strijd daarmee. Het gaat ook niet om beginselen, maar
om elementaire beginselen. Bij de RNA-norm gaat het om de vraag of het
bestuur in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat de beschermingsmaatregel
noodzakelijk was. Bij de beoordeling van de adequaatheid en de proportio-
naliteit van de reactie moet er een redelijke afweging van de in het geding
zijnde belangen plaatsvinden. Kortom, de terughoudendheid wordt gezocht in
het feit dat het bestuur in redelijkheid tot zijn oordeel heeft kunnen komen.70

Alleen afwegingen buiten deze redelijkheid worden gesanctioneerd. Dit is op
zichzelf vergelijkbaar met de wijze waarop de rechter in de VS het handelen
van de board toetst op weg naar de bescherming van de business judgment rule.
De beoordeling of de board de Unocal toetsen heeft doorstaan, en dus heeft
aangetoond dat er een reële bedreiging was en dat de reactie proportioneel was,
vergt ook in de VS een inhoudelijke beoordeling door de rechter. Net als in
Nederlands speelt hierbij terughoudendheid, gebaseerd op het concept van
redelijkheid, een rol (‘outside the range of reasonableness’). Het gebeurt alleen
wel een fase eerder, in de fase op weg naar de vrijzone van de business
judgment rule. Van der Grinten heeft gesteld dat marginale toetsing een
tussenvorm is tussen enerzijds die gevallen waarin elke rechterlijke toetsing
is uitgesloten en anderzijds gevallen waarin volledige toetsing plaats vindt.71 In
deze terminologie is in de VS sprake van marginale toetsing (met procedurele
waarborgen) tot het moment dat de bescherming van de business judgment rule
van toepassing is; dan wordt elke rechterlijke toetsing uitgesloten.

Samen met het verschil in procedure en de daaraan gekoppelde waarborgen leidt
de business judgment rule er mijns inziens toe dat ondernemersbeslissingen in de
VS minder snel inhoudelijk zullen worden getoetst en ook minder snel zullen
worden veroordeeld. In essentie blijkt dit ook wel uit de gehanteerde terminolo-
gie. In de VS wordt getoetst of de fidiuciaire verplichtingen om zorgvuldig en
loyaal te zijn wel zijn nageleefd; in Nederland wordt getoetst aan de elementaire
beginselen van verantwoord ondernemerschap. Het is duidelijk dat beide normen
invulling behoeven, maar de normen in de VS nodigen minder uit om op de stoel
van de ondernemer te gaan zitten. Het verschil tussen de toetsing in Nederland en
de VS is overigens naar mijn waarneming in gevallen buiten vijandige overname
situaties wel groter. In gewone gevallen van bescherming door de business
judgment rule gaat het immers in principe slechts om de zorgvuldigheidsplicht.

69. Zie Maeijer en Raaijmakers (hiervoor aangehaald in § 2.4.1). Raaijmakers ziet bovendien in
de terminologie ondernemerschap een teken van marginale toetsing. Zie Raaijmakers
(2003b), p. 1378.

70. Zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 1011 en Maeijer (2003), nr. 1.
71. Van der Grinten (1969), p. 109.
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Hieruit volgt dat de rechter de kwaliteit van de beslissing niet zal beoordelen.72 In
de Unocal-norm speelt, net als in Nederland, bij de beoordeling de redelijkheid
een rol. Hierdoor ligt de toetsing in vijandige overnamesituaties wat dichter aan
tegen de Nederlandse marginale toetsing. Desondanks blijft het bestaan van een
duidelijk uitgangspunt, dat onder bepaalde voorwaarden de inhoudelijke kwaliteit
van de beslissingen van de board in het geheel niet zullen worden getoetst, een
belangrijk verschil in insteek, dat ook in vijandige overnamesituaties lijkt te
leiden tot meer beleidsvrijheid voor de vennootschapsleiding.

B. Handhaving van effectenrechtelijke normen

Naast het hiervoor beschreven verschil in de handhaving van de vennootschaps-
rechtelijke normering van bestuurlijk handelen, zijn ook enkele opmerkingen te
maken over het verschil in de wijze van handhaving van het effectenrecht. Het
effectenrecht speelt bij de regulering van overnamebiedingen zowel in Nederland
als in de VS een belangrijke rol.73 De wijze van handhaving is evenwel anders
vormgegeven. In beide landen is de overheid, via de AFM en de SEC, voor een
groot deel verantwoordelijk voor de handhaving. De SEC heeft daarbij een
ruimere bevoegdheid, waar het ook de mogelijkheid heeft om naast het opleggen
van administratiefrechtelijke sancties, inclusief forse boetes en mogelijke uitslui-
ting van bestuurders,74 in civiele procedures schadevergoedingen te eisen.

Het toezicht van de AFM is beperkter, al moeten de handhavingsmogelijk-
heden van de AFM inmiddels niet worden onderschat. Bij openbare biedingen
heeft de AFM inmiddels een behoorlijk zware toezichtsrol.75 Bovendien neemt
in Nederland de aandacht voor handhaving toe. Ik noem de implementatie van
de Europese richtlijn inzake Marktmisbruik, waarin is bepaald dat de AFM
toezicht houdt op de publicatie van koersgevoelige informatie (voorheen
gebeurde dit door Euronext op grond van art. 28h Fondsenreglement) en de
Wet toezicht financiële verslaggeving, waarin de AFM eveneens een belang-
rijke toezichthoudende rol is toebedeeld.76 Wel kan in algemene zin worden
geconcludeerd dat de AFM in vergelijking met de SEC matige boetes oplegt.77

72. Zie Assink (2005), p. 377.
73. In beide landen zijn opzettelijke overtreding van de effectenwetgeving onder omstandighe-

den strafbaar.
74. Zie hierover o.a. Doorenbos (2008), Kiersch (2005) en Bras & Winter (2004).
75. Zie hierover Grundmann-van de Krol (2008) en § 5.3.3 en § 5.3.3.
76. Wet Marktmisbruik, Stbl. 2005, 346. Zie hierover o.a. Schreurs (2005). Wet toezicht

financiële verslaggeving, Stbl. 2006, 569. Zie over het voorontwerp van het wetsvoorstel
o.a. Josephus Jitta (2004), p. 62-68 en Hijink (2005), p. 22-31. Zie over de uiteindelijke wet
o.a. Sterk (2008), Krol (2008a).

77. Zie over het verschil in handhaving van effectenrechtelijke normen Winter (2006), p. 627-630
en 643. Er is recente Nederlandse wetgeving aangenomen inzake boetes voor bestuurders
waarbij de boetes omhoog zijn gegaan, zie hierover Doorenbos & Doets (2008). Het verschil
met de VS is echter nog steeds groot.
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Kenmerkend voor het Amerikaanse systeem is naast de handhaving door de
overheid de belangrijke rol van de zogenoemde civil enforcement, de civiel-
rechtelijke handhaving van normen door aandeelhouders. In de VS speelt dit
een grotere rol dan in Nederland.78 Gedupeerde beleggers kunnen bij over-
tredingen van de wet- en regelgeving vaak door middel van civiele acties van
(de leiding van) vennootschappen schadevergoedingen eisen. Zeker in combi-
natie met de mogelijkheid om dit te doen door middel van class actions zijn
deze civiele acties in de praktijk een belangrijk onderdeel van het Amerikaanse
systeem. Deze class actions worden mogelijk gemaakt en gereguleerd door het
federale burgerlijk procesrecht (de Federal Rules of Civil Procedure) en zijn
bedoeld voor zaken waarin de schade van elke gedupeerde individueel te klein
is om voor te procederen. Het totaal van de geëiste schadevergoedingen kan
echter enorm oplopen. In de praktijk zijn niet zelden de advocaten, die in de VS
kunnen werken op een no cure no pay basis en bij succes vaak een percentage
van de totale schadevergoeding als vergoeding ontvangen (contingency fees),
de drijvende kracht achter dergelijke procedures. Er is een zeer actieve en
welvarende groep advocaten, gespecialiseerd in class actions (bekend als de
plaintiff’s bar), die in staat is dergelijke vaak grote en kostbare procedures voor
te financieren.

Vanwege het belang dat in de federale effectenwetgeving wordt gehecht aan
transparantie is het niet verbazingwekkend dat dergelijke procedures veelal zien
op onjuiste of onvolledige openbaarmaking van informatie. Procedures op
grond van overtreding van het federale effectenrecht worden vaak (ten minste
mede) gebaseerd op Regel 10b-5, die voortvloeit uit de algemene anti-fraude
bepaling van § 10(b) Exchange Act.79 Deze regel stelt onder meer dat het
verboden is om onjuiste of misleidende verklaringen af te geven in verband met
de aan- of verkoop van effecten. Het US Supreme Court heeft bepaald dat
beleggers die kunnen aantonen dat zij door een dergelijke verklaring schade
hebben geleden bij de aan- of verkoop van effecten die schade in een civiele

78. Zie Thompson & Sale (2003), p. 860-863, die stellen dat procedures op grond van het
federale effectenrecht een belangrijke zo niet de belangrijkste rol spelen bij het reguleren van
corporate governance in de VS.

79. Dit wordt ook wel de primaire aansprakelijkheid genoemd. Een tweede grond van
aansprakelijkheid die vaak wordt aangevoerd is § 20(a) Exchange Act, de zogenaamde
secondaire aansprakelijkheid. Deze regel stelt dat een persoon die een andere persoon
controleert, aansprakelijk kan zijn voor de schade die als gevolg van overtreding van de
effectenwetgeving door de gecontroleerde persoon is veroorzaakt. De vraag of iemand een
(rechts)persoon daadwerkelijk controleert hangt sterk af van de omstandigheden van het
geval en is niet eenduidig beantwoord. Het kunnen onder omstandigheden leden van de
board zijn. Er is wel uitgemaakt dat alleen het feit dat iemand director is, of lid is van de
auditcommissie, op zichzelf niet voldoende is om controle aan te nemen. Zie Mixter (2001),
p. 975.
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procedure kunnen verhalen.80 Deze regel kan de basis vormen voor zowel de
aansprakelijkheid van de vennootschap als voor aansprakelijkheid van leiding-
gevenden van de vennootschap. De reikwijdte van deze regel is voornamelijk
ingevuld door de rechtspraak. Naast Regel 10b-5 zijn er ook andere bepalingen
die in de overnamecontext een kapstok kunnen zijn voor een procedure. Het
betreft Regel 14a-9 in de context van proxy solicitation campagnes en, bij
overnamebiedingen, de regels die zijn uitgevaardigd op grond van § 14(e).81

In Nederland is civielrechtelijke handhaving van het effectenrecht van oudsher
minder gebruikelijk. Dat lijkt enigszins te veranderen. Ik wijs bijvoorbeeld op de
door de VEB afgedwongen schikkingen inzake de overname van Numico door
Danone en de overname van Vedior door Randstad. In beide zaken ging het om
overtreding van de regels omtrent het openbaar maken van koersgevoelige
informatie. Ook de prospectusaansprakelijkheid kan een grond bieden voor
civiele acties. Civielrechtelijke handhaving krijgt in Nederland in algemene zin
steeds meer aandacht. Zie bijvoorbeeld de mogelijkheden die worden geboden
door de Wet collectieve afwikkeling massaschade82 en de discussie over de
civielrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht.83

Geconcludeerd kan worden dat aandeelhouders in de VS een ruimere mogelijk-
heid hebben om naleving van de normen af te dwingen. Deze civiele handhaving
speelt in de VS dan ook een grotere rol dan in Nederland. In de VS is er wegens
overtreding van het federale effectenrecht niet alleen een aansprakelijkheids-
risico jegens de overheid, maar ook jegens derden.84 Schadevergoedingen

80. De voor dit onderwerp relevante gedeelte van tekst van Regel 10b-5(2) luidt als volgt: “It
shall be unlawful for any person, directly or indirectly, ( ….). to make any untrue statement
of a material fact or to omit to state a material fact necessary in order to make the
statements made, in light of the circumstances under which they were made, not misleading,
( …) in connection with the purchase or sale of any security.” Het US Supreme Court heeft
in een uitspraak uit 1971 bepaald dat overtreding van Regel 10b-5 gedupeerden in bepaalde
omstandigheden een ‘implied right of action’ geeft. Zie Superintendant v. Bankers Life, 404
U.S. 6 (1971).

81. Zie § 5.2.3 onder D en § 7.2.2 onder A4.
82. Stbl. 2005, 340 en 380. Zie hierover o.a. Leijten (2005) enWinter (2006). Dit zou bijvoorbeeld

een rol kunnen spelen bij aansprakelijkheid voor financiële verslaggeving. In Nederland biedt
het vennootschapsrecht op zichzelf ruime mogelijkheid voor aansprakelijkheid voor financiële
verslaggeving, op grond van art. 2:139 BW. Desondanks leidt deze grondslag zelden tot
aansprakelijkheid. Zie hierover Van Ginneken (2006b), Bras (2006), Strik (2005).

83. Zie het in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken geschreven rapport M.F.J.
Haak en I.W. VerLoren van Themaat (red.), De mogelijkheden voor civielrechtelijke
handhaving van de mededingingsregels in Nederland, november 2005 en alle stukken
hierover van de Europese Commissie.

84. Dit speelt overigens breder dan alleen in het effectenrecht. Ook bijvoorbeeld bij overtreding
van het mededingingsrecht speelt civiele handhaving een grote rol. Bij elke wetsovertreding,
volgt vrijwel onvermijdelijk civil litigtation.
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kunnen flink oplopen. In Nederland zijn er minder mogelijkheden om de
vennootschapsleiding aan te spreken voor overtreding van de effectenwet- en
regelgeving en deze praktijk is (nog) minder ontwikkeld. Daarbij moet wel
worden opgemerkt dat civiele partijen in Nederland relatief gemakkelijke toe-
gang hebben tot de Ondernemingskamer, waar ruim wordt getoetst, en waar ook
effectenrechtelijke normen een rol kunnen spelen bij het bepalen van wanbeleid.
Desondanks blijft een groot verschil dat de enquêteprocedure gericht is op het
beleid en de gang van zaken in de vennootschap. Het is uitdrukkelijk niet
bedoeld voor het bepalen als bestuurders en of commissarissen aansprakelijk zijn
voor eventueel wanbeleid. De verzoekers kunnen in enquêteprocedures geen
schadevergoedingen eisen. Een oordeel van de Ondernemingskamer dat sprake
is van wanbeleid kan wel een basis vormen voor verdere procedures om de
vennootschap of individuele bestuurders en/of commissarissen aansprakelijk te
houden voor geleden schade, maar dan is dus wel een nieuwe procedure nodig.85

C. Vrijwaring

Bij de bestudering van de verschillen in de wijze waarop de vennootschaps-
rechtelijke en effectenrechtelijke normen worden gehandhaafd, dient ook te
worden gekeken naar de vrijwaring- en verzekeringspraktijk. Het is natuurlijk
van belang te constateren dat de vennootschapsleiding in de VS sneller
persoonlijk zal worden aangesproken, maar het effect van dit verschil wordt
voor een deel teniet gedaan door de bestaande praktijk waarbij de vennoot-
schapsleiding in ruime mate door de vennootschap wordt gevrijwaard. Het
vennootschapsrecht van Delaware bevat sinds 1986 de mogelijkheid voor
vennootschappen om vrijwaringsbepalingen in hun charter op te nemen.86

Directe aanleiding voor de invoering van het desbetreffende artikel was de
uitspraak van het Delaware Supreme Court in 1985 in Smith v. Van Gorkom.87

Bijna alle beursgenoteerde vennootschappen die in Delaware zijn gevestigd
hebben dergelijke vrijwaringsbepalingen in het charter opgenomen.88 Kort
gezegd houden deze bepalingen in dat directors worden gevrijwaard voor
vermogensschade geleden als gevolg van claims van de vennootschap, aandeel-
houders of derden voor schending van de zorgvuldigheidsplicht. Schendingen

85. Zie hierover Timmerman (2006b) en Van Solinge (1998).
86. Zie § 102(b)(7) DGCL. In navolging van Delaware heeft een groot aantal andere staten

gelijksoortige bepalingen ingevoerd, waarbij voor de goede orde wordt aangetekend dat er
wel degelijk verschillen tussen deze bepalingen zijn. Zie Honabach (2006), p. 313-315.

87. Smith v. Van Gorkom, 448 A.2d 858 (Del. 1985), zie over deze uitspraak § 3.4.3 onder A.
88. Zie Hamermesh (2000), p. 490.
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van de loyaliteitsplicht vallen hier dus niet onder.89 Ook de kosten verbonden
aan de verdediging van dergelijke claims worden meestal vergoed. De vrijwa-
ring wordt doorgaans aangevuld met een Directors & Officers (D&O) verzeke-
ring. Deze dekt de kosten voor de verdediging, de meeste schikkingen in
aandeelhouderszaken en zelfs claims waarvoor op grond van de wet geen
vrijwaring mag worden afgegeven.90

Ook in Nederland kunnen bestuurders en commissarissen worden gevrij-
waard.91 Dit geldt niet voor de eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van
de vennootschap uit art. 2:9 BW (de interne aansprakelijkheid). Algemeen
wordt aangenomen dat bestuurders en commissarissen daarvoor niet tevoren
kunnen worden gevrijwaard.92 Voor bestuurders biedt wellicht het arbeidsrecht
nog enige bescherming. Zij zijn vaak ook werknemer van de vennootschap,
zodat deze relatie ook wordt beheerst door het arbeidsrecht. Op grond daarvan
is een werknemer niet aansprakelijk voor aan de werkgever in het kader van de
arbeidsovereenkomst toegebrachte schade, behoudens opzet of bewuste roeke-
loosheid.93 Dit is in principe ook van toepassing op een werknemer die
bestuurder is van een vennootschap.94 De vraag is of het criterium ‘ernstig
verwijt’ uit art. 2:9 BW samenvalt met de opzet of bewuste roekeloosheid uit
het arbeidsrecht. Hierover wordt verschillend gedacht.95

89. Zie § 102(b)(7). Daarnaast zijn er nog drie andere uitzonderingen. Zo kan ook geen
vrijwaring worden gegeven voor “unlawful dividends”, “acts or omissions not in good faith
or which involve intentional misconduct or a knowing violation of law” en “any transaction
from which the director derives an improper personal benefit”.

90. Zie Jones (2006), p. 117.
91. Zie over vrijwaring o.a. Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 596-598,

Pitlo/Raaijmakers (2006), p. 438-440, Blanco Fernandez (2000), Wezeman & Dolphijn
(2003), Potjewijd (2003), Van Olffen (2004b), Assink & Olden (2005) en, specifiek over
de verhouding tussen verzekering en vrijwaring, De Kort-de Wolde & Potjewijd (2005). Zie
over met name het aspect van tegenstrijdig belang bij het toekennen en uitvoeren van de
vrijwaringsbepaling Goes (2004).

92. Zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 597, Van Schilfgaarde/Winter
(2009), p. 169, Wezeman & Dolphijn (2003), p. 44 en Potjewijd (2003), p. 607. Enigszins
genuanceerder standpunt: Assink & Olden (2005), p. 13-14. Anders: Blanco Fernandez
(2000). Dit geldt voor vrijtekenen voor het in de toekomst te voeren bestuur. Wel is het
mogelijk dat de vennootschap bestuurders en commissarissen achteraf via décharge ontheft
van aansprakelijkheid voor het verleden.

93. Art. 7:661 lid 1 BW.
94. Zie HR 10 december 1999, NJ 2000, 6, JOR 2000/11 m.nt. Jansen en Loonstra. Zie

Potjewijd (2003), p. 607.
95. Zie hierover o.a. Potjewijd (2003), p. 608, Assink & Olden (2005), p. 13 en Winter/Van

Schilfgaarde (2009), p. 168-169. Wat betreft vrijwaring voor aanspraken van derden ligt dit
anders. In algemene zin kan worden gesteld dat bestuurders en commissarissen door de wet
niet buitengewoon ruim zijn beschermd tegen aanspraken van derden. Er is, buiten tot op
zekere hoogte art. 6:170 lid 3 BW voor bestuurders, geen algemene wettelijke bepaling !
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Bestuurders en commissarissen kunnen wel door de vennootschap worden
gevrijwaard voor aanspraken van derden (externe aansprakelijkheid).96 De
vrijwaring geldt niet indien de bestuurder of commissaris een ernstig verwijt
kan worden gemaakt ter zake van onbehoorlijke taakvervulling.97 De vrijwa-
ring kan een statutaire of een contractuele basis hebben.98 Doorgaans zullen
bestuurders en commissarissen worden gevrijwaard voor bedragen die zij aan
derden moeten voldoen als gevolg van civiel-, straf- of administratiefrechtelijke
claims, opgelegde boetes en dwangsommen. Daarnaast zullen veelal ook de
kosten die zij moeten maken om zich te verdedigen worden vergoed. Ten slotte
bieden net als in de VS D&O verzekeringen vaak, naast vrijwaringsbepalingen,
een zekere bescherming.99 De reikwijdte van deze D&O verzekeringen zijn
doorgaans ruimer, in die zin dat deze dekking bieden ongeacht de vraag of er
sprake is van een ernstig verwijt. Slechts bij opzettelijke veroorzaking van
schade zullen deze verzekeringen geen dekking bieden.100 Deze verzekeringen
zijn bedoeld als aanvulling op vrijwaringsbepalingen, niet als vervanging
daarvan. Een vrijwaring biedt ook voordelen boven een verzekering. Zo kan
de verzekeraar weigeren uit te keren, bijvoorbeeld als aan bepaalde polisvoor-
waarden niet is voldaan, en kan er een limiet op het uit te keren bedrag zijn.101

op grond waarvan de vennootschap verplicht is om de schade te vergoeden die een
bestuurder of commissaris lijdt als gevolg van geschillen waar hij vanwege zijn functie
persoonlijk bij betrokken raakt. Zie o.a. Potjewijd (2003), p. 610. Op grond van art. 6:170 lid
3 BW (aansprakelijkheid voor ondergeschikten) kan worden gesteld dat indien een bestuur-
der-werknemer als gevolg van een onrechtmatige daad persoonlijk aansprakelijk is voor
schade toegebracht aan een derde, de vennootschap krachtens de wet verplicht is om de
bestuurder schadeloos te stellen voor de schadevergoeding die hij aan de derde heeft moeten
voldoen en de kosten van verdediging, tenzij de bestuurder een ernstig verwijt treft. Zie
Potjewijd (2003), p. 609. Enigszins genuanceerder: Assink & Olden (2005), p.15. Dit geldt
niet voor commissarissen, die geen werknemer zijn. De verhouding tussen commissarissen
en vennootschappen wordt beheerst door de wettelijke regels omtrent de overeenkomst van
opdracht. Deze regels kennen een soortgelijke regel niet. Zie Potjewijd (2003), p. 609 en,
vanuit een andere invalshoek, Maeijer in zijn noot, nr. 4, onder HR 4 april 2003, NJ 2003,
538 m.nt. Maeijer, JOR 2003/134 m.nt. Borrius (Skipper Club Charter/Jaarsma).

96. Algemeen wordt aangenomen dat dit is toegestaan. Zie Asser/Maeijer/Van Solinge &
Nieuwe Weme (2009), p. 596-598, Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 170, Wezeman &
Dolphijn (2003), p. 42-48 en Potjewijd (2003), p. 610 en de daar aangehaalde literatuur.

97. Zie (letterlijk) Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 597.
98. Bij statutaire vrijwaring beslist uiteindelijk de ava conform de regels voor statutenwijziging.

Zie hierover Van Olffen (2003). Bij contractuele vrijwaring rijst de vraag welk orgaan
bevoegd is om over de vrijwaring te beslissen en wie de vennootschap hierbij mag
vertegenwoordigen. Zie hierover Potjewijd (2003), p. 612-613 en Goes (2004). Mede
teneinde deze problematiek te voorkomen nemen veel vennootschappen een statutaire
vrijwaringsregeling op.

99. Zie hierover De Kort-de Wolde & Potjewijd (2005).
100. Zie Potjewijd (2003), p. 611.
101. Zie Potjewijd (2003), p. 611-612. Uiteraard is een risico van vrijwaring dat deze geen

bescherming biedt bij faillissement.
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Uit het voorgaande blijkt dat de individuele bestuurders van beursgenoteerde
vennootschappen in de VS en in Nederland relatief goed kunnen worden
beschermd tegen potentiële aansprakelijkheid. Het komt weinig voor dat de
vennootschapsleiding ook daadwerkelijk persoonlijk schadevergoeding moet
betalen voor gemaakte fouten die leiden tot aansprakelijkheid. Dit maakt het
verschil in processuele mogelijkheden om de vennootschapsleiding aan te
spreken, minder relevant. Bestuurders worden in de VS weliswaar sneller en
op meer manieren en gronden aangesproken, maar uiteindelijk leidt dit niet
vaak tot persoonlijke aansprakelijkheid. Waarschijnlijk ligt het verschil voor
een groot deel in de zogenoemde nuissance factor van de vele procedures in de
VS, die allemaal tijd en geld kosten, en de reputatieschade die hierdoor kan
ontstaan. Dat wil niet zeggen dat het verschil in handhaving helemaal geen rol
speelt in vijandige overnamesituaties. Zeker het feit dat de normering
van bestuurlijk handelen in de VS ook in dergelijke situaties wordt ontwikkeld
in procedures waarbij het ook kan gaan om aansprakelijkheid, leidt mijns
inziens automatisch tot een meer terughoudende toetsing. Dit wordt belichaamd
door het gebruik van de business judgment rule. In Nederland is de rechter, in
de praktijk meestal de Ondernemingskamer, veel vrijer, mede omdat het in een
enquêteprocedure juist niet gaat om de aansprakelijkheid van personen en
omdat er in Nederland geen business judgment rule bestaat.

8.2.3 De rol van het vennootschappelijk belang

Een verschil in de normering van bestuurlijk handelen in vijandige overnamesi-
tuaties is de rol van het vennootschappelijk belang en het belangenpluralisme. Bij
de RNA-norm komt het vennootschappelijk belang en het belangenpluralisme
duidelijk en meermaals naar voren.102 Zowel bij de vraag of de beschermings-
maatregel noodzakelijk is als bij de vraag of de reactie adequaat en proportioneel
is wordt uitdrukkelijk gesteld dat een afweging moet worden gemaakt van de bij
de vennootschap en haar onderneming betrokken belangen. Ook bij de ABN
AMRO-uitspraak van de Hoge Raad wordt het belangenpluralisme nog eens
nadrukkelijk bevestigd.103 Dat is niet verrassend gegeven het feit dat de norme-
ring wordt vastgesteld in een enquêteprocedure, waarbij het beleid aan het doel
van de vennootschap in brede zin wordt getoetst. In de VS lijken andere belangen
dan de belangen van aandeelhouders minder zwaar te wegen.104 Het uitgangspunt

102. Zie hierover uitgebreid Van Ginneken (2006a). Zie ook o.a. Wezeman (2007), p. 99-101. Het
vennootschappelijk belang speelt hierbij niet alleen in het enquêterecht maar ook bij
procedures ter aantasting van besluiten in vijandige overname situaties. Zie bijvoorbeeld
Pres. Rb. ’s-Gravenhage, 17 mei 1988, KG 1988/250 (Mulder Boskoop).

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

104. Zie ook o.a. Timmerman (1996b), p. 1318, Timmerman (2007b), p. 125-127 en Van Ginneken
(2006a), p. 531-532.
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is dat directors zich bij de uitvoering van hun taken slechts hebben te richten op
de maximalisatie van aandeelhouderswaarde. De klassieke verwoording van deze
verplichting komt uit een uitspraak van het Supreme Court van Michigan in de
zaak Dodge v. Ford Motor Co. uit 1919: “A business corporation is organized
and carried on primarily for the profit of the stockholders. The powers of the
directors are to be employed for that end.”105

De grotere gerichtheid op het belang van aandeelhouders is ook te verklaren
vanuit het uitgangspunt van de fiduciary duties. De verplichtingen van directors
die hieruit voortvloeien zijn verplichtingen jegens de vennootschap en haar
aandeelhouders. De naleving daarvan wordt voornamelijk afgedwongen door
aandeelhouders, al dan niet namens de vennootschap via een derivative suit. De
vennootschapsleiding heeft zich binnen het vennootschapsrecht in normale
omstandigheden in rechte dus vrijwel alleen te verantwoorden aan aandeel-
houders.106 In Nederland is dat niet per definitie het geval. Nog afgezien van

105. Dodge v. Ford Motor Co., 170 N.W. 668, 684 (Mich. 1919). In deze zaak weigerde Henry
Ford dividend uit te keren met als argument dat aandeelhouders al genoeg winst hadden
gemaakt. Hij was van mening dat de winst met het publiek moest worden gedeeld door de
prijzen van auto’s laag te houden. Zie over de betekenis van deze uitspraak Stout (2008) en
Macey (2008). De aandeelhouderswaarde als norm is in latere uitspraken bevestigd,
bijvoorbeeld door de Delaware Chancery Court in 1989, die het zo verwoordde: “It is the
obligation for directors to attempt, within the law, to maximize the long-run interests of the
corporation’s stockholders.” Zie Katz v. Oak Indus., Inc., 508 A.2d 873 (Del. Ch. 1989),
p. 879. Zie ook ALI Principles of Corporate Governance (1994), Sec. 2.01 (a): “…. A
corporation should have as its objective the conduct of business activities with a view to
enhance corporate profit and shareholder gain.” Vaak wordt ook verwezen naar Friedman
(1970). De discussie hierover is in de VS begonnen met een polemiek in de Harvard Law
Review tussen de hoogleraren Berle en Dodd in 1931/1932. Zie Berle (1931) en Dodd
(1932). Een bespreking van de omvangrijke discussie die hierop is gevolgd, en nog
steeds doorgaat, gaat het bestek van dit onderzoek te buiten. Zie hierover, zonder volledig-
heid te beogen, Easterbrook & Fischel (1991), Bainbridge (1993), Smith (1998), Hansmann
& Kraakman (2001), Stout (2002b), Blair (2003), Davies (2003) p. 66-71, Elhauge (2005),
Crespy (2007) en het interessante stuk van Strine (2007) alsmede de reacties daarop
Bainbridge (2007), Gilson (2007), Ferlauto (2007), Hammermesh (2007), Lipton & Rowe
(2007), Olson (2007), Silvers (2007). Deze discussie heeft enige raakvlakken met
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zie voor Nederlandse beschouwingen hierover
Eijsbouts (2005) en Eijsbouts (2010). Ik volsta hier met de constatering dat het streven
naar maximalisatie van aandeelhouderswaarde in de VS een breed geaccepteerde norm is en
dat het Amerikaanse recht sterker van het aandeelhoudersbelang is doortrokken. Zie ook
Timmerman (1996b), p. 1318, Timmerman (2007b), p. 125-127 en Van Ginneken (2006a),
p. 531-532. Voor de goede orde merk ik op dat hiermee niet is gezegd dat Nederlandse
vennootschappen niet uit (moeten) zijn op het creëren van aandeelhouderswaarde, maar dat
hierbij meerdere belangen moeten worden afgewogen (zie ook punt 3 van de preambule bij
de Code (2003)). Zie ook hierna § 10.3.3 onder B.

106. Er zijn, zeker in het zicht van insolventie, ook verplichtingen richting crediteuren. Deze laat
ik hier buiten beschouwing.
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het feit dat in het Nederlandse vennootschapsrecht geen derivative suit bestaat,
zijn in enquêteprocedures de verzoekers niet noodzakelijkerwijze (vertegen-
woordigers van) aandeelhouders. Ook vakorganisaties en zelfs de advocaat-
generaal bij het gerechtshof Amsterdam kunnen een enquêteprocedure enta-
meren.107 Ook dat wijst erop dat meer belangen een rol spelen dan alleen die
van aandeelhouders. Daarnaast kunnen werknemers op grond van de WOR bij
de Ondernemingskamer tegen besluiten opkomen en kunnen in overnamesi-
tuaties de vakorganisaties ageren op grond van de SER-Fusiegedragsregels.108

Dergelijke betrokkenheid van en mogelijkheden voor werknemers(vertegen-
woordigers) zijn in de VS niet bekend.

Wij hebben het hier over het klassieke verschil tussen de shareholdersbenade-
ring en de stakeholdersbenadering.109 Vooropgesteld moet worden dat naar
mijn mening het verschil tussen deze beide benaderingen, zeker voor de
dagelijkse gang van zaken, in de praktijk nogal meevalt. Uiteraard weegt bij
het besturen van een beursgenoteerde vennootschap het belang van aandeel-
houders zwaar, maar ook de belangen van de overige stakeholders spelen
een rol. Bij de stakeholdersbenadering is dit per definitie het geval maar ook bij
een shareholdersbenadering kunnen de belangen van stakeholders niet worden
genegeerd. De gedachte is dat men het belang van aandeelhouders uiteindelijk
het beste dient door ook rekening te houden met overige belangen.110

Ondanks het feit dat het verschil in benadering voor de dagelijkse praktijk
meevalt, is het toch een principieel verschil, dat invloed kan hebben op een
aantal vennootschapsrechtelijke vraagstukken. In de normering van bestuurlijk
handelen in vijandige overnamesituaties komt het verschil in benadering in
ieder geval naar voren. In Delaware spelen de belangen van anderen dan
aandeelhouders een minder prominente rol. Weliswaar heeft het Delaware
Supreme Court gesteld dat de board bij het evalueren van de bedreiging
ook belangen van niet-aandeelhouders in ogenschouw mag nemen,111 maar

107. Art. 2:346 sub c, art. 2:347 en art. 2:345 lid 2 BW.
108. Zie art. 25 jo. 26 WOR.
109. Ook wel de Angelsaksische benadering en de Rijnlandse benadering genoemd.
110. Zie o.a. Van Ginneken (2001a), p.157-163. In dit verband is de ontwikkeling in het VK

interessant. Daar is bij een ingrijpende herziening van het vennootschapsrecht het begrip
enlightened shareholder value in de Companies Act opgenomen. Kort gezegd wordt bepaald
dat het bestuur van de vennootschap ook andere belangen in acht moet nemen. Zie Gower/
Davies, p. 506-525. Zie uitgebreider over de rol van stakeholders bij vijandige overnames
hierna § 10.3.3 onder B. De discussie over en opkomst van corporate social responsibility,
ook in de VS, is ook een voorbeeld van hoe het verschil tussen beide modellen kleiner
wordt. Zie hierover o.a. Eijsbouts (2005), p. 83-96 en Eijsbouts (2010).

111. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), p. 955. Zie ook Paramount
Communications, Inc. v. Time, Inc. 571 A.2d 1140 (Del. 1989), p. 1153.
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datzelfde rechtscollege heeft expliciet bepaald dat boards geen beschermings-
maatregelen mogen treffen gericht op het beschermen van niet-aandeelhouders
tenzij dit ook een significant financieel voordeel biedt aan de aandeelhou-
ders.112 Eenmaal in Revlon situaties mogen andere belangen zelfs helemaal niet
in aanmerking worden genomen. Het is daarnaast waar dat in sommige staten
zogenaamde constituency statutes zijn aangenomen waarbij wordt gesteld dat
boards bij het nemen van beschermingsmaatregelen andere belangen kunnen
mee wegen, maar de concrete invloed van die regelingen lijkt niet groot.113

Deze regelingen geven de board veelal de mogelijkheid andere belangen mee te
wegen, zij zijn daartoe niet verplicht. Bovendien kent Delaware dergelijke
wetgeving niet. De in de rechtspraak geaccepteerde bedreigingen die een
beschermingsreactie rechtvaardigen zijn dan ook vaak, direct of indirect,
bedreigingen voor aandeelhouders. Bijvoorbeeld dat het bod te laag is.114 De
Unocal-uitspraak noemt wel de bedreiging van het beleid en effectiviteit van de
vennootschap (“corporate policy and effectiveness”) als reden om bescher-
mingsmaatregelen te nemen. Dit lijkt op het belang van de continuïteit (van het
beleid) van de vennootschap uit de RNA-norm, maar ook hier gaat het
uiteindelijk nadrukkelijker om wat het aandeelhouders zal opleveren. De board
zal aannemelijk moeten maken dat het beleid op lange termijn profijtelijker zal
zijn voor aandeelhouders. De overkoepelende gedachte dat het handelen van de
board moet zijn gericht op de belangen van aandeelhouders klinkt derhalve ook
in vijandige overnamesituaties door.

De vraag is hoe belangrijk dit verschil in beide normen in de praktijk is en of
het in concrete overnamesituaties zal leiden tot geheel andere uitkomsten. Dat
valt nog te bezien. Dat zal voor een groot deel afhangen van hoe het
belangenpluralisme in het Nederlandse overnamerecht wordt uitgewerkt (zie
hierover hierna Hoofdstuk 10). In dit verband is het van belang te constateren
dat in Nederland lange tijd een trend was te ontwaren dat het uitgangspunt van
het belangenpluralisme onder druk stond.115 Honée heeft al eens gesteld dat het
vennootschappelijk belang naar zijn inhoud niet statisch is, maar veranderlijk;
het heeft iets van een kameleon.116 Naar het zich liet aanzien, schoof het
de laatste jaren – al dan niet bewust – langzaam op in de richting van het

112. Revlon, Inc. v. Mac Andrews & Forbes Holding, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986), p. 182.
113. Zie Van Ginneken (2006a), p. 531-532 en Timmerman (2007b), p. 126.
114. Dit is concreet ingevuld in de Unitrin zaak. Hier werden als mogelijke bedreigingen onder

meer genoemd de structuur en hoogte van het bod. In verband met dit laatste is nog expliciet
gesteld dat een ‘te laag’ bod in contanten een bedreiging kan vormen. Unitrin, Inc,
v. American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1384.

115. Zie Van Ginneken (2006a), p. 532-534.
116. Zie Honée (1994), p. 23
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aandeelhoudersbelang.117 Sinds 2008 lijkt die trend inmiddels, mede door de
economische crisis en de overname van ABN AMRO, weer wat te kenteren.
Men lijkt te vinden dat een en ander wat te ver is doorgeslagen. De bevoegd-
heden van aandeelhouders worden weer wat beteugeld en het belang van het
stakeholder model wordt weer benadrukt.118 De vraag is voor hoe lang. De
Amerikaanse hoogleraren Hansmann en Kraakman hebben in 2001 al in een
provocatief opstel genaamd The End of History of Corporate Law al eens
gesteld dat het aandeelhoudersmodel in feite had gewonnen.119 Of dit inder-
daad zo is zal in belangrijke mate door rechters in overnamesituaties worden
bepaald.

8.2.4 Bescherming van (minderheids)aandeelhouders

A. Transparantie

Een volgend in het oog springend verschil tussen beide rechtssystemen is de
wijze waarop (minderheids)aandeelhouders worden beschermd. Beide syste-
men hechten in dit verband veel waarde aan transparantie, zodat beleggers hun
beleggingsbeslissingen goed geïnformeerd kunnen maken. De biedingsregels
zijn dus ook voor een groot deel op transparantie gericht en zijn tot op zekere
hoogte behoorlijk vergelijkbaar. Zo zijn de openbaarmakingsregels die gelden
bij de onderhandse aankoop van aandelen in grote lijnen vergelijkbaar.120

Overschrijding van bepaalde drempels moet openbaar worden gemaakt. Beide
regelingen voorzien hierbij in bepalingen rondom acting in concert. Er zijn ook
verschillen. Het meest in het oog springend verschil is het bestaan in de VS van
een meldingsplicht van intenties. Er kan worden betoogd dat de meldingsplicht
van intenties op grond van § 13(d) aandeelhouders in Amerikaanse beurs-
vennootschappen meer informatie en dus meer bescherming bieden. Over een
soortgelijke regeling wordt ook in Nederland serieus nagedacht (zie hiervoor
§ 5.3.2 onder B). Zoals betoogd, moet mijns inziens de waarde van deze
regelingen niet worden overdreven. In de praktijk kan niet altijd veel nuttige

117. Zie Van Ginneken (2006a), p. 533-534 en Van Solinge (2006), p. 255, waarin hij stelt dat hij
zich niet aan de indruk kan onttrekken dat het vennootschappelijk belang op zijn retour is.
Zie ook Nieuwe Weme & Van Solinge (2006), p. 211 en de daar aangehaalde literatuur. Zie
ook Winter (2007), p. 132-133 en Timmerman (2009a), p. 6.

118. Zie o.a. de rapporten van de Monitoring Commissie Corporate Governance en het Wets-
voorstel 32014 ter implementatie van de voorstellen van de Monitoring Commissie, waarin
o.a. wordt voorgesteld de drempel voor het kunnen doen van aandeelhoudersvoorstellen te
verhogen van 1% naar 3%.

119. De titel is een verwijzing naar het opzienbare boek The End of History and the Last Man van
F. Fukuyama. Zie Hansmann & Kraakman (2001), ook opgenomen in een Tilburgse uitgave,
maar dan onder een wat minder provocatieve titel. Zie Hansmann & Kraakman (2002). Zie
hierover ook Hansmann (2006).

120. Zie § 5.4.

HOOFDSTUK 8

344



informatie worden gedestilleerd uit de intentieverklaringen die in de VS worden
gedaan op een Schedule 13D.121

Ook de regels voor openbare biedingen zijn in grote lijnen vergelijkbaar.122

Dit geldt zeker voor de procedurele regels. Vroeger was er een groter verschil
doordat de Amerikaanse biedingsregels in combinatie met het vennootschaps-
recht veel ruimere mogelijkheden boden om een openbaar bod vorm te geven.
Dit kwam duidelijk naar voren bij de two-tier front-end loaded biedingen, maar
zoals gezien zijn dergelijke dwingende biedingen dankzij de invoering van
Regel 14d-10 in de VS niet meer mogelijk.123 Dergelijke biedingen zijn in
Nederland evenmin toegestaan.124

B. Bescherming door het verplicht bod

Een groot verschil tussen beide landen is de Nederlandse verplicht bod
regeling. Dit is een belangrijke reden waarom kan worden gezegd dat aandeel-
houders in Nederlandse beursvennootschappen niet alleen meer rechten
en bevoegdheden hebben, maar in vijandige overnamesituaties ook beter
worden beschermd.125 De verplicht bod regeling biedt aandeelhouders een
exit-mogelijkheid tegen een billijke prijs, als 30% van de aandelen in een hand
geconcentreerd raakt. Dit is een belangrijke vorm van aandeelhoudersbescher-
ming. Er wordt verondersteld dat iemand die 30% van de aandelen houdt de
controle kan uitoefenen over de vennootschap. Dat zou (nadelige) gevolgen
kunnen hebben voor de overige aandeelhouders, die hun aandelen hebben
gekocht voordat er een dergelijke controlerende grootaandeelhouder was. De
gedachte is dat zij een redelijke exit-mogelijkheid dienen te hebben. Hierin
wordt voorzien door het verplicht bod. Een verplicht bod regeling bestaat in de
VS niet.126

121. Zie § 5.2.2 onder A.
122. Zie § 5.4.
123. Zie § 5.2.3 onder C.
124. Zie § 5.3.3.
125. Zie La Porta et al. (2000) en Beck et al. (2002) over het verschil in aandeelhoudersbescher-

ming tussen common law en civil law landen. Deze studies lijken het hier gestelde tegen te
spreken, maar dat komt omdat de studies niet erg genuanceerd zijn. Dit geldt ook zeker voor
de weergave van de Nederlandse situatie. De studies zijn ook niet zonder kritiek. Zie Siems
(2006) en daar aangehaalde literatuur. Zie ook Cools (2005).

126. Zie § 5.4. Interessant is dat het gebruik van een poison pill tot hetzelfde resultaat kan leiden als
een verplicht bod. Poison pills zijn bedoeld om aandeelhouders te beschermen tegen een
partieel bod en een two tiered bod (zie hiervoor § 3.3.2 onder A). Als een poison pill de
redemption provision bevat dat de pill ongedaan wordt gemaakt als de overnemer een volledig
bod doet, dan bereikt het hetzelfde als het verplicht bod regel. Zie voor de vergelijking van het
verplicht bod in de EU en de regulering in de VS Ventoruzzo (2006), p. 32 e.v.
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C. Bescherming in de tweede fase

Een volgend element van grotere aandeelhoudersbescherming in Nederland is
gelegen in de tweede fase van de overname.127 Zelfs bij een geslaagde
overname wordt de overnemer in de praktijk vrijwel altijd geconfronteerd
met een overblijvende minderheid. Vanwege de hieraan klevende nadelen, zal
de overnemer de overblijvende minderheid doorgaans willen uitstoten. In de VS
bestaan ruimere mogelijkheden om de overblijvende minderheid uit te stoten
dan in Nederland. Bij het bezit van hoge percentages bieden beide systemen een
relatief eenvoudig uitstotingsmechanisme waarbij de overblijvende minderheid
kan worden uitgestoten tegen betaling in contanten. In de VS kan met 90% van
de aandelen een short-form merger worden uitgevoerd.128 In Nederland kan
met 95% van de aandelen de uitstotingsprocedure van art. 2:359c BW of de
uitkoopprocedure van art. 2:92a BW worden gevolgd. Het grote verschil zit met
name in de mogelijkheden voor overnemers die een lager percentage verkrijgen
dan 90% in de VS en 95% in Nederland. In de VS kan een overnemer ook bij
lagere percentages de minderheid relatief gemakkelijk uitstoten via een long-
form merger, waarbij de overgebleven minderheidsaandeelhouders worden
uitgestoten tegen betaling in contanten. Dit kan al bij het bezit van een kleine
meerderheid. Dit is een groot verschil met Nederland. Een uitstotingsfusie
waarbij de overblijvende minderheid wordt gedwongen genoegen te nemen met
contanten, is maar zeer beperkt mogelijk is. Het is sowieso beperkt aangezien
maar 10% van het totaal in contanten mag worden uitgekeerd, maar bovendien
is het beperkt door art. 2:8 BW en de invulling daarvan door de Onderne-
mingskamer in de Shell-uitspraak.129 Zelfs uitstotingsfusies waarbij de over-
gebleven minderheidsaandeelhouders andere aandelen krijgen zijn beperkt
mogelijk, een en ander zoals volgt uit de Versatel-uitspraken van de Onderne-
mingskamer en de Hoge Raad.130 Ten slotte biedt ook art. 2:359d BW
overblijvende minderheidsaandeelhouders een zekere bescherming. Indien de
overnemer 95% van de aandelen verwerft, kan de minderheid de overnemer
dwingen hun aandelen over te nemen.

Kortom, beide systemen maken hier een fundamenteel verschillende keuze.
Bij de oplossing van de tweede fase problematiek dient een belangenafweging te
worden gemaakt tussen het belang van de overnemer om 100% van de aandelen
in bezit te kunnen krijgen en de belangen van de overblijvende minderheid. Het is
duidelijk dat in de VS het belang van de overnemer zwaarder weegt dan

127. Zie § 6.4.
128. Wel dient te worden gerealiseerd dat er in Delaware in principe een fusieverbod geldt voor de

eerste drie jaren na de overname, tenzij de bieder meer dan 85% van de aandelen verkrijgt. Dit
biedt aandeelhouders ook een zekere mate van bescherming. Zie § 3.3.2 onder E.

129. Zie de Shell-uitspraken van de OK. Zie uitgebreid § 6.3.3 onder C.
130. Zie de Versatel uitspraken van de OK en de Hoge Raad. Zie uitgebreid § 6.3.3 onder B.
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de belangen van de minderheidsaandeelhouders. In Nederland is dat precies
andersom.131 Deze zwaardere bescherming van minderheidsaandeelhouders, ook
door middel van de verplicht bod regeling, is een groot verschil met de VS. Het
maakt het in de praktijk moeilijker om een vennootschap over te nemen en kan
daarmee een afschrikkende werking hebben. Tot op zekere hoogte kan dit worden
gezien als een verkapte extra bescherming van Nederlandse beursvennootschap-
pen. Dit verschil moet bij de vergelijking van beide rechtssystemen worden
meegenomen.

8.2.5 Het proxy voting systeem

Het laatste verschil dat ik noem is het proxy voting systeem in de VS.132 In de
VS kan er op veel grotere schaal en op efficiëntere wijze bij volmacht worden
gestemd. Via een uitgebreide regulering wordt gewaarborgd dat aandeelhouders
niet alleen op eenvoudige wijze kunnen stemmen, maar ook dat zij goed
worden geïnformeerd. Het systeem zorgt ervoor, dat de meeste beleggers, de
economisch belanghebbenden, ook daadwerkelijk worden bereikt. Daarnaast is
het systeem toegankelijk voor aandeelhouders. Zij kunnen aandeelhouders-
voorstellen doen op grond van Regel 14a-8 (die ook in overnamecontext een rol
kunnen spelen, zie aandeelhoudersvoorstellen inzake poison pill by-laws,
majority voting by-laws en proxy access by-laws). Daarnaast kunnen aandeel-
houders het systeem met behulp van Regel 14a-7 gebruiken om de feitelijke
controle over de vennootschap te verwerven via een proxy contest ter vervan-
ging van de board. Het vormt daarmee in de praktijk een aanvulling op, en zelfs
tot op zekere hoogte een alternatief voor, een openbaar bod. Dit speelt dan ook
een grote rol bij vijandige overnames, ook in de jurisprudentie. Uiteraard moet
niet uit het oog worden verloren dat het systeem verre van perfect is en zeker
zijn beperkingen heeft, maar het is wel een belangrijk en relevant onderdeel van
de corporate governance van Amerikaanse beursvennootschappen. In Neder-
land ontbreekt een dergelijk systeem.

Omdat een proxy contest ook in vijandige overnamesituaties zo’n grote rol
kan spelen, zijn sommige beschermingsmaatregelen in de VS mede gericht op
de beïnvloeding van de uitkomst van proxy contests. Bij een proxy contest
voor corporate control gaat het vaak om de benoeming van de board. Het
Delaware Supreme Court beschermt deze shareholder franchise via de
Blasius-rechtspraak. Er moet een compelling justification zijn om te interve-
niëren in het recht van aandeelhouders om hun stem uit te brengen. Daarbij is
uiteraard de wijze waarop de vennootschapsleiding kan worden vervangen
relevant. In de VS zorgen de proxy rules en staggered boards, gekoppeld aan
plurality voting, ervoor dat het moeilijk is om via een proxy contest een board

131. Mijns inziens zonder goede reden. Zie § 6.4.
132. Zie § 7.4.
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te vervangen. Een van de redenen waarom de poison pill door rechters wordt
geaccepteerd is het argument dat er nog altijd een proxy contest kan worden
gelanceerd om de board te vervangen. De nieuwe board zal de poison pill
kunnen intrekken. Zolang een proxy contest tot de mogelijkheden behoort, al is
het theoretisch, zullen beschermingsmaatregelen zoals een poison pill, in
principe niet disproportioneel zijn (zie Unitrin). Hierbij moet niet uit het
oog worden verloren dat een staggered board ervoor kan zorgen dat een
overnemer minstens twee proxy contests moet winnen om de controle over de
board te krijgen. Dat betekent twee jaar wachten, omdat het voor aandeel-
houders, in tegenstelling tot in Nederland, veelal niet mogelijk is om een bava
bijeen te roepen.

Alles bij elkaar is de combinatie van een poison pill met een staggered board
(en eventueel zelfs plurality voting) een zeer effectief wapen tegen vijandige
overnames.133 Deze beschermingsmaatregelen waren in eerste instantie gericht
tegen de zeer dwingende overnametechnieken, zoals front-end loaded two-tier
bids uit de begin jaren ’80. Deze biedingen zijn inmiddels niet meer mogelijk,
maar de beschermingsmaatregelen zijn blijven bestaan. Wel staan ze de laatste
tijd in toenemende mate onder druk, onder meer door een toename in het aantal
aandeelhoudersvoorstellen over poison pills en majority voting by-laws, die de
effectiviteit van deze bescherming aantasten. Bovendien proberen aandeel-
houders via aandeelhoudersvoorstellen de mogelijkheden te verruimen om
eigen kandidaten te laten benoemen. Wijzigingen worden dus door aandeel-
houders afgedwongen, via het bestaande systeem. Dit geeft nog eens aan hoe
belangrijk proxy voting en de federal proxy rules in het Amerikaanse systeem
zijn.

8.2.6 Conclusie

Het Amerikaanse corporate governance model kan worden omschreven als een
director primacy model.134 De grote bestuursautonomie komt ook duidelijk
naar voren in vijandige overnamesituaties. De ruimte om beschermingsmaat-
regelen te nemen is in de VS groter dan in Nederland. Dit komt ten eerste door
de beperktere bevoegdheden van aandeelhouders. Hierdoor heeft de board in de
VS meer mogelijkheden om zonder aandeelhoudersbemoeienis beschermings-
maatregelen te nemen. Ook bij Nederlandse beursvennootschappen is een
sterke centrale leiding essentieel en speelt de vennootschapsleiding uiteraard
een belangrijke rol. In het Nederlandse vennootschapsrecht wordt evenwel

133. Zie Bebchuk, Coates & Subramanian (2002).
134. Zie o.a. Bainbridge (2003c) en, specifiek in overnamesituaties Bainbridge (2002a) en

Bainbridge (2006c). Zie ook Strine (2005), Allen, Jacobs & Strine (2002a), Anamtabwi
(2006). Zie ook Winter (2006), p. 624-627, Assink (2009) en SER-advies (2008).
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meer op de bevoegdheden van de vennootschapsleiding gekort, ten gunste van
de bevoegdheden van aandeelhouders. Dit werkt ook door in vijandige
overnamesituaties. Veel beschermingsmaatregelen die een Amerikaanse board
eenzijdig kan nemen, zullen in Nederlandse verhoudingen de goedkeuring van
de ava vereisen (bijvoorbeeld de verkoop van een kroonjuweel o.g.v.
art. 2:107a BW of de instelling van golden parachutes o.g.v. art. 2:135 BW).
Ook een poison pill constructie, zoals deze in de VS bestaat, zou in Nederland
niet zonder aandeelhoudersgoedkeuring kunnen worden ingevoerd. Bovendien
kan een poison pill in Nederland ook om andere redenen niet worden gebruikt,
met name vanwege bepaalde kapitaalbeschermingsregels en art. 2:92 BW.
Daarbij moet wel worden opgemerkt dat Nederlandse vennootschappen met
beschermingsprefs ook een zeer effectieve beschermingsmaatregel tot hun
beschikking hebben. Relevant is verder het feit dat aandeelhouders in Neder-
land in ruimere mate een bava bijeen kunnen roepen en aandeelhouderspunten
op de agenda kunnen zetten, zoals het ontslag van de vennootschapsleiding.
Beide bevoegdheden komen in de VS niet aan aandeelhouders toe. Door de
grotere bestuursautonomie en de beperktere aandeelhoudersbevoegdheden,
hebben activisten in de VS minder mogelijkheden om het beleid te beïnvloeden.
Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat aandeelhouders in Nederland niet
alleen meer bevoegdheden hebben, maar ook beter worden beschermd. Zowel
in de biedingsfase (verplicht bod) als in de tweede fase.

Een tweede oorzaak van de grotere bestuursautonomie in de VS is gelegen in de
wijze waarop de vennootschapsrechtelijke normen worden gehandhaafd en de
(daarmee samenhangende) terughoudende toetsing door rechters. De vraag of
een beschermingsmaatregel toelaatbaar is wordt in principe op dezelfde wijze
getoetst als een aansprakelijkheidsvraag. Het komt – wellicht mede hierdoor –
zelden voor dat een beschermingsmaatregel door de rechter wordt veroordeeld.
Het is in de praktijk niet al te moeilijk gebleken om de redelijkheidstoets en de
proportionaliteitstoets uit Unocal te doorstaan, waardoor ook in vijandige
overnames het handelen wordt beschermd door de business judgment rule.
De bestaande jurisprudentie geeft boards in de praktijk dan ook ruime bescher-
mingsmogelijkheden.135 In Nederland gaat het bij de beoordeling van bescher-
mingsmaatregelen niet meteen om aansprakelijkheidsvraagstukken en speelt de
rechter een actievere rol. Dit heeft in belangrijke mate te maken met de opkomst
van de enquêteprocedure, zeker sinds de invoering van de mogelijkheid voor de
Ondernemingskamer om onmiddellijke voorzieningen te treffen, en de ruim-
hartige wijze waarop de Ondernemingskamer hiermee omgaat.136 De procedure

135. Zie § 3.4 en § 4.1.
136. Zie Raaijmakers (2007a). Hieraan heeft AG Timmerman veel aandacht besteed in zijn

conclusie bij HR 14 december 2007, NJ 2008, 105 m.nt. Maeijer, JOR 2008/11 m.nt.
Doorman (DSM).
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is in de praktijk zeer laagdrempelig en er zijn relatief lage kosten aan
verbonden. Zo wordt het onderzoek naar mogelijk wanbeleid betaald door de
desbetreffende vennootschap. Het lijkt erop dat de toetsing in Nederland minder
terughoudend is. Dit komt wellicht mede omdat het in enquêteprocedures niet
automatisch gaat om aansprakelijkheid. Met name de Ondernemingskamer is de
laatste jaren in Nederland steeds actiever en kritischer, ook in vijandige
overnamesituaties. De jurisprudentiële lijn is niet altijd even duidelijk, maar
lijkt de vennootschapsleiding minder ruimte te bieden om te beschermen dan de
door de Amerikaanse rechters geformuleerde spelregels.137 Dit komt onge-
twijfeld ook door het veranderende politieke klimaat en de wijzigende maat-
schappelijke opvattingen. Zo waren de Amsterdamse effectenbeurs en het
Ministerie van Financiën eind jaren ’80 uitgesproken tegenstanders van
beschermingsmaatregelen. Beschermingsmaatregelen stonden gedurende lange
tijd in een kwaad daglicht, hetgeen ongetwijfeld heeft doorgewerkt in de
rechterlijke uitspraken. Daarbij moet worden bedacht dat de meeste jurispru-
dentie niet gaat over situaties waarbij sprake is van een openbaar bod, maar
waar het gaat over aandeelhoudersactivisme door een partij die juist niet bereid
is een bod uit te brengen.

Tussen beide rechtssystemen bestaat wel een aantal verschillen dat bij de
beoordeling van de bestuursautonomie in acht moet worden genomen. Ten
eerste bestaan in de VS meer mogelijkheden om de vennootschapsleiding in
rechte aan te spreken. Dit geldt voor de handhaving van de vennootschaps-
rechtelijke normen, maar ook voor de civiele handhaving van effectenrechte-
lijke normen, waar, naast de handhaving door de overheid, veel meer
mogelijkheden zijn voor aandeelhouders om de vennootschapsleiding via class
actions aan te spreken. Dit effect wordt weer enigszins geneutraliseerd door de
genoemde terughoudende vennootschapsrechtelijke toetsing, waardoor maar
zelden persoonlijke aansprakelijkheid wordt aangenomen. Bovendien zorgt de
praktijk van vrijwaring en verzekering ervoor dat bestuurders zelden persoon-
lijk eventuele schade behoeven te vergoeden. Desondanks vormt deze voort-
durende druk van procedures voor een zeker tegenwicht voor de macht van de
board. Misschien is het grootste gevolg van de vele procedurele mogelijkheden
wel de nuissance value van de vele en onvermijdelijke procedures (tijd, kosten,
reputatie). Deze nadruk op procederen is kenmerkend voor het Amerikaanse
rechtssysteem. Aansprakelijkheidsprocedures lijken in Nederland geen rol van
betekenis te spelen. Zeker niet in vijandige overnamesituaties. Bovendien
bestaan ook in Nederland een vrijwaringspraktijk en verzekeringen die de
aangesproken bestuurders en commissarissen verregaand beschermen.

137. Zie § 2.4 en § 4.1.
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Een tweede verschil is gelegen in de engere taakopdracht voor de vennoot-
schapsleiding in de VS. Er is een grote gerichtheid op het belang van aandeel-
houders. De board krijgt de ruimte, maar moet zich daarbij wel richten op het
aandeelhoudersbelang. Dit zou als een vorm van compensatie kunnen worden
gezien voor het feit dat aandeelhouders binnen het vennootschapsrechtelijk
systeem minder bevoegdheden hebben. Aandeelhouders hebben dus minder
invloed, maar daar staat tegenover dat het aandeelhoudersbelang meer op de
voorgrond staat bij de vaststelling en uitvoering van het beleid. Andere
stakeholders hebben in het systeem weinig directe invloed en worden (dus)
ook minder beschermd.138 Deze nadruk op het aandeelhoudersbelang komt
ook naar voren in de normering van bestuurlijk handelen in vijandige
overnamesituaties. De maatregelen moeten uiteindelijk in het belang zijn van
aandeelhouders. Mede door de terughoudende toetsing, is het echter de vraag of
dit in de praktijk uiteindelijk wel zo’n beperkende werking heeft op de
bestuursautonomie.

Een derde verschil is gelegen in het proxy voting systeem. Tegenover de grotere
bestuursautonomie in de VS staat de mogelijkheid om de board via een proxy
contest te vervangen. De belangrijkste veiligheidsklep voor het Amerikaanse
systeem is onmiskenbaar de benoeming en ontslag van de board. De board
heeft veel ruimte om de onderneming te leiden, met verder weinig aandeel-
houdersbemoeienis en terughoudende rechters. De board zit er om de vennoot-
schap namens de aandeelhouders te besturen. Als het aandeelhouders niet
bevalt, dan moeten zij de board vervangen. Tot die tijd heeft de board in de
praktijk een ruime discretionaire bevoegdheid om te bepalen wat er gebeurt. In
het verlengde hiervan ligt het belang van het proxy voting systeem. Het geeft
aandeelhouders de mogelijkheid om ook daadwerkelijk goed geïnformeerd hun
stem uit te brengen en het systeem voorziet in een zekere toegang voor
aandeelhouders. Bovendien wordt in overnamesituaties door rechters veel
waarde gehecht aan het feit dat er een proxy contest mogelijk is. Op grond
hiervan worden behoorlijk draconische beschermingsmaatregelen als de poison
pill gerechtvaardigd. De poison pill kan zonder enige aandeelhoudersbemoeie-
nis worden ingevoerd, maar aangezien het plan kan worden ingetrokken door
een nieuwe board, is het toegestaan, mits een proxy contest om vervanging te
bewerkstelligen nog theoretisch mogelijk is. De mogelijkheden om de board te
vervangen zijn in de praktijk echter beperkt. Dit onder meer door de regels
rondom proxy access, staggered boards en plurality voting standaarden.139 Dit
gebied is wel enigszins in beweging, maar de vervanging van directors is in de

138. Er is geen WOR en er zijn geen Fusiegedragsregels. Werknemers hebben wel indirect
invloed, via de pensioenfondsen, maar dan als aandeelhouder, niet direct als werknemers.

139. En zelfs als deze hindernissen worden overkomen, kan een vervanging van de board in veel
staten nog steeds weinig opleveren dankzij het gebruik van no hand poison pills.
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praktijk niet eenvoudig. Het benoemingsproces wordt nog steeds gedomineerd
door de zittende board. Ook de waarde van het proxy voting systeem als
tegenwicht voor de board moet dus niet worden overschat.

Een dergelijk proxy voting systeem bestaat in Nederland niet.140 Dit maakt
het voor aandeelhouders in algemene zin een stuk lastiger om zich te
organiseren en eventueel via de ava de vennootschapsleiding te vervangen.
Een belangrijk onderscheid is in dit verband wel dat de Nederlandse aandeel-
houder meer mogelijkheden heeft om een bava bijeen te roepen en het ontslag
van de vennootschapsleiding op de agenda van de aandeelhoudersvergadering
te zetten. Daar staat tegenover dat de het recht om de vennootschapsleiding te
vervangen minder absoluut lijkt dan in de VS. Ook de uitoefening van het
ontslagrecht kan in Nederlandse verhoudingen altijd nog aan art. 2:8 BW worden
getoetst. Waar het Delaware Supreme Court in de Blasius-uitspraak het kunnen
uitoefenen van het stemrecht, met name als het gaat om de benoeming van de
board, vrijwel heilig heeft verklaard, heeft de Ondernemingskamer in haar Stork-
beschikking bepaald dat aandeelhouders met 30% van de stemmen, hun stemrecht
niet mochten uitoefenen teneinde de commissarissen weg te sturen.141

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat in de VS in het algemeen, maar
zeker ook in vijandige overnamesituaties, een grotere bestuursautonomie bestaat
dan in Nederland. Daar staat wel een aantal factoren tegenover, maar op grond van
deze analyse zou kunnen worden geconcludeerd dat het inderdaad terecht is dat de
passiviteitsregel in Nederland niet verplicht is gesteld. Het zou tot een nog groter
verschil in bestuursautonomie leiden en daarmee tot een ongelijk speelveld voor
overnames. Het level playing field argument met de VS is dus op zichzelf een
argument om de vennootschapsleiding een actieve rol te geven en de passiviteits-
regel af te wijzen. Ik zou echter terughoudend willen zijn om deze conclusie
uitsluitend te baseren op het level playing field argument met de VS. Dit omdat het
level playing field argument in mijn ogen een aantal beperkingen kent.142

8.3 Enige beperkingen van het level playing field argument

8.3.1 Overige relevante factoren

Een eerste beperking van het level playing field argument is gelegen in het feit
dat het naar mijn overtuiging niet met zekerheid te zeggen is of tussen twee

140. Zie § 7.4
141. Zie de bespreking van Blasius in § 3.4.4 onder C en voor de bespreking van Stork § 2.4.2

onder B. Zie voor mijn kritiek op de Stork-uitspraak hierna § 10.4.3 onder B1.
142. Zie over de aard en de beperkingen van het level playing field argument ook Winter (2007),

p. 121-124.
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landen sprake is van een gelijk speelveld. Dit onderzoek is een juridische
analyse van de voor dit onderwerp meest relevante aspecten van beide rechts-
systemen. Het betreft voornamelijk aspecten van vennootschaps- en effecten-
recht. Corporate governance systemen worden echter ook door een groot aantal
andere factoren bepaald, zoals economische en financiële verhoudingen en
tradities, culturele visies en gebruiken en politiek-sociale verhoudingen.143 Ook
andere rechtsgebieden spelen een rol. Deze factoren zijn van invloed op de
wijze waarop beursvennootschappen functioneren en zijn dus ook relevant voor
de beoordeling of sprake is van een level playing field voor vijandige
overnames.

Bij economische en financiële verhoudingen en tradities kan worden gedacht
aan de geschiedenis en structuur van de kapitaalmarkt en wat voor spelers
daarin actief zijn. Het kan gaan om de samenstelling van het aandeelhou-
dersbestand (het bestaan van grootaandeelhouders versus voornamelijk
vennootschappen met wijdverspreid aandelenkapitaal), maar ook het percen-
tage institutionele beleggers ten opzichte van particuliere beleggers is van
belang. En zelfs wat voor soort institutionele beleggers het zijn, is voor
dergelijke vraagstukken relevant (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschap-
pijen of beleggingsfondsen).144 Verder kan worden gewezen op de rol en
invloed van financiële en juridische adviseurs,145 alsmede die van professi-
onele stemadviseurs.146

Een veelgehoord cultureel element dat van invloed kan zijn op de mate waarin
een beursvennootschap kan worden overgenomen, is de rol van de beloning
van bestuurders. Deze beloningen zouden ervoor zorgen dat boards van
Amerikaanse vennootschappen hun verzet tegen een vijandige overname eerder
opgeven en zij dus eerder afzien van hun ruimere beschermingsmogelijk-
heden.147 In beide landen woedt over de (hoogte van de) beloning van
bestuurders al enige tijd een maatschappelijk debat. Er zijn enkele juridische
verschillen in de wijze waarop de beloning wordt vastgesteld. In Nederland

143. Zie Winter (2007), p. 125 en Gordon (2004), p. 553-555. Zie ook uitgebreid Roe (2002),
Coates (2003) en Andre (1998) over (het belang van) cultuurverschillen. Zo is een
veelgehoorde opmerking dat als ABN AMRO een Franse of Duitse bank zou zijn geweest,
de overname van ABN AMRO niet door zou zijn gegaan omdat die overheden dat niet
zouden hebben toegelaten. Het is de vraag of dat waar is, maar het is zeker niet uit te sluiten.
Zie ook Kroeze (2004), p. 297. De rechtsvergelijking levert aanvullende argumenten op.
Maar niet alle factoren kunnen worden gewaardeerd.

144. Zie over de verschillende institutionele beleggers Verdam (2005b), Verdam (2003), p.33-40,
G. Raaijmakers (2005) en G. Raaijmakers & Maatman (2006).

145. Zie over de rol van juristen bij beschermingsmaatregelen Coates (2001).
146. Zie over de rol van ISS (thans Riskmetrics) Verdam (2007).
147. Zie Gordon (2004), p. 553-556. Zie hierna uitgebreid § 9.3.8.
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stelt de ava het bezoldigingsbeleid vast, inclusief optieregelingen (zie art. 2:135
BW). In de VS bestaat een dergelijke bevoegdheid niet en stelt de board de
beloning vast. Daarnaast bepalen de beursregels van NYSE en NASDAQ dat
optieplannen aan de ava ter goedkeuring moeten worden voorgelegd. Alles bij
elkaar is de invloed van de ava in de VS op het gebied van beloningen een stuk
beperkter dan hier in Nederland. Maar nog afgezien van deze juridische
verschillen, speelt hier het culturele aspect een grote rol. De beloningen in de
VS zijn over het algemeen in absolute termen veel hoger dan in Nederland.
Bovendien bestaat in de VS doorgaans een veel groter deel van de beloning uit
opties en aandelen. Dit komt ook terug in de hoogte van de afvloeiingsregelin-
gen, zowel binnen als buiten overnamesituaties. Hier moet genuanceerd mee
worden omgegaan, omdat er veel ruis is in de analyse van de daadwerkelijke
vergoedingen (bijvoorbeeld inzake pensioenen), maar in algemene zin kan
gerust worden gezegd dat de bedragen in de VS hoger zijn, ook bij gedwongen
vertrek.148 Zo leven in Nederland verweg de meeste ondernemingen de best
practice bepaling uit de Code na, waarin staat dat een bestuurder niet meer dan
één jaarsalaris mee mag krijgen.149 Deze beperking tot in principe een
jaarsalaris is een regel die in de VS niet voorkomt. In de VS speelt waar-
schijnlijk het materiële als maatstaf van succes van oudsher een grotere rol. Dat
heeft ook te maken met de high risk high reward cultuur zoals die in de VS
bestaat. De cultuur en het politiek-sociaal klimaat van het ‘thuisland’ van
beursvennootschappen kan ook buiten beloningen een rol spelen. Veel beurs-
vennootschappen zijn werkelijk multinationals in de zin dat zij in vele landen
activiteiten en werknemers hebben en dat hun producten vaak wereldwijd
worden verkocht. Desondanks hebben ondernemingen, ook grote multinationals,
vaak een specifieke eigen cultuur. Deze cultuur wordt beïnvloed door de
markten en landen waarin de onderneming actief is. Deze wordt echter vaak
ook nog in grote mate bepaald door het ‘thuisland’, het land waar het
hoofdkantoor is gevestigd. De interne cultuur en de interne corporate gover-
nance, bijvoorbeeld ook de wijze waarop de interne toezichthouders (com-
missarissen en outside-directors) hun toezicht uitoefenen op de uitvoerende

148. Ter illustratie (en niet meer dan dat), de topman van Disney, Ovitz, die al na 14 maanden
moest vertrekken, kreeg in 2004 een afvloeiingsregeling met een totale waarde van ongeveer
USD 140 miljoen. Zie Stead (2005), p. 722. Hierover is wel geprocedeerd. Zie In re Walt
Disney Co. Derivative Litigation, 731 A.2d 342 (Del. Ch. 1998), Brehm v. Eisner, 746 A.2d
244 (Del. 2000) en In re Walt Disney Co. Derivative Litigation, 825 A.2d 275 (Del. Ch.
2003). Andere afvloeiingsregelingen die worden aangehaald zijn USD 351 miljoen voor Lee
Raymond van Exxon Mobil in 2006, USD 213 miljoen voor Hank McKinnel van Pfizer in
2006 en USD 210 miljoen voor Robert Nardelli van Home Depot in 2007. Zie FD 24 juli
2009. Hierbij moet wel worden aangetekend dat deze bedragen zijn berekend inclusief de
uitoefening van opties en de waarde van aandelen. Het is de vraag hoe accuraat deze
berekeningen zijn, maar het geeft wel aan dat het in algemene zin over andere bedragen gaat
dan doorgaans in Nederland.

149. Zie best practice bepaling II.2.8 Code (2008).
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bestuurders, worden dan ook beheerst door het recht van dat land, dat is
ingebed in een bepaalde cultuur en politiek-sociaal klimaat. Ook de meer
externe corporate governance, bijvoorbeeld de wijze waarop met aandeel-
houders wordt omgegaan, wordt hierdoor beïnvloed.

Het kan ten slotte ook gaan om andere rechtsgebieden. Naast het vennoot-
schaps- en effectenrecht zijn er ook andere rechtsgebieden die een rol kunnen
spelen bij de beoordeling of sprake is van een level playing field. Het gaat dan
bijvoorbeeld om de regels die van toepassing zijn indien men een beroep doet
op de openbare kapitaalmarkt. Deze markt is voor de financiering van vijandige
overnames vaak van belang. Ook de regels rondom kapitaalbescherming zijn
van invloed. Als het gemakkelijker of moeilijker is om leveraged buy-outs te
doen heeft dit een consequentie voor de vraag of er een gelijk speelveld is. Dit
soort overnamevarianten spelen een belangrijke rol in de overnamepraktijk.
Daarnaast kan onder meer worden gedacht aan fiscale wetgeving, milieu-
wetgeving, het arbeidsrecht en het mededingingsrecht. Ook speciale wetgeving
die is gericht op het beschermen van strategische activiteiten is uiteraard
relevant. Zo geeft de Amerikaanse CFIUS wetgeving de overheid de bevoegd-
heid om bepaalde overnames in cruciale sectoren tegen te houden.150 Neder-
land kent geen vergelijkbare wetgeving, maar sommige sectoren van de
economie zijn wel nog in handen van de overheid of sterk in de invloedssfeer
van de overheid. Ten slotte kan zelfs het faillissementsrecht van belang zijn
voor een uitputtende vergelijking. De wijze waarop het faillissementsrecht
functioneert kan van invloed zijn op de hoeveelheid risico’s die een bestuur
bereid is te nemen. Dit kan in vijandige overnames doorwerken. Direct, doordat
vennootschappen wellicht riskantere overnames durven te plegen, maar wel-
licht ook indirect, door de wijze waarop besturen de strategie uitzetten en
uitvoeren. Minder risicovolle strategieën zullen wellicht op korte termijn
minder spectaculaire resultaten laten zien en maken vennootschappen wellicht
kwetsbaarder voor een overname. In dit verband kan worden gewezen op de
verschillende mogelijkheden voor vennootschappen om onder bescherming van
het insolventierecht te werken aan een sanering of een doorstart. De zoge-
noemde Chapter 11 procedure in de VS biedt hiervoor veel ruimere mogelijk-
heden dan de Nederlandse surseance van betaling.

150. Deze wetgeving bepaalt kort gezegd dat de Amerikaanse President bepaalde buitenlandse
investeringen, overnames en fusies mag tegenhouden op gronden van nationale veiligheid.
De President heeft deze bevoegdheid gedelegeerd aan de Committee on Foreign Investment
in the United States (CFIUS). Deze wetgeving is in 2007 aangescherpt in reactie op de
poging van Dubai Ports World, voor een groot deel eigendom van de Verenigde Arabische
Emiraten, om P&O over te nemen, een Britse onderneming die vijf Amerikaanse havens
exploiteerde. Zie over de (aangescherpte) CFIUS wetgeving Cox (2008).
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Kortom, er zijn zeer veel factoren waarmee rekening moet worden gehouden
indien men een analyse wil maken of tussen twee landen sprake is van een level
playing field voor overnames. Het gaat daarbij niet alleen om andere rechts-
gebieden, maar ook om allerlei niet-juridische elementen die moeilijk te
onderzoeken en te kwantificeren zijn. Ook al zou het mogelijk zijn om alle
relevante verschillen in kaart te brengen, dan nog is het ondoenlijk om het
belang van de verschillen te wegen en in te schatten. Het is mijns inziens dan
ook niet mogelijk om een allesomvattende analyse te maken of er sprake is van
een gelijk speelveld en of het voor een Nederlandse vennootschap inderdaad
moeilijker is om een Amerikaanse vennootschap over te nemen dan omgekeerd.
Om deze reden dient mijns inziens voorzichtig te worden omgegaan met het
trekken van conclusies die uitsluitend zijn gebaseerd op dit argument.

8.3.2 Het relevante speelveld

Er is een tweede reden waarom men voorzichtig moet zijn met het trekken van
een conclusie over wat in vijandige overnamesituaties de juiste rol van de
vennootschapsleiding zou moeten zijn, die uitsluitend is gebaseerd op een level
playing field analyse met de VS. Deze is gelegen in de beperkte reikwijdte van
een dergelijke analyse. Als een definitief oordeel over het bestaan van een
gelijk speelveld tussen twee landen al mogelijk zou zijn, is voor Nederland niet
alleen het speelveld met de VS relevant. In de huidige globale economie zijn
veel meer landen van belang en is een level playing field met de VS dus niet het
enige speelveld dat ertoe doet. Van minstens even groot belang voor Nederland
is bijvoorbeeld de situatie in Europa. Hoe zit het met de level playing field
binnen de EU? De komst van de Richtlijn, met haar meerkeuze stelsel, lijkt niet
tot een level playing field te hebben geleid.151 Dit komt ook goed tot uiting in
het onderzoek naar proportionaliteit tussen zeggenschapsrechten en het ver-
schaffen van risicodragend kapitaal binnen de EU, waaruit blijkt dat er grote
verschillen zijn tussen lidstaten op het gebied van “one share, one vote” en
rechten van aandeelhouders.152 Nog los van het feit dat ook hier de – niet
volledig in kaart te brengen – culturele en andere verschillen een grote rol
zullen spelen, kan de conclusie worden getrokken dat er binnen de EU geen
level playing field lijkt te bestaan. De moeizame totstandkoming van de
Richtlijn, waar het level playing field argument een grote rol speelde, bewijst
naar mijn mening hoe moeilijk dit argument te wegen is. Dit is waarschijnlijk

151. Zie Winter (2008), p. 119, Raaijmakers & Van der Schee (2008), p. 1130-1131. Zie ook
Europese Commissie (2007), over de wijze van implementatie van de Richtlijn door de
verschillende lidstaten. Zie hierover Hijink (2007a).

152. Zie de in opdracht van de Europese Commissie uitgevoerde studie inzake proportionaliteit:
ISS Europe, ECGI, Shearman & Sterling, Report on the Proportionality Principle in the EU,
Proportionality between Ownership and Control in EU Listed Companies, 18 mei 2007). Zie
hierover kritisch Hijink (2007b).
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ook een van de redenen waarom een en ander zo lang heeft geduurd.153 Naast
de Europese landen, dient ook te worden gekeken naar landen als China, India,
Brazilië en Rusland, die in toenemende mate ook voor Nederlandse (en
Amerikaanse) beursvennootschappen van belang zijn. Kortom, de level playing
field met de VS is niet het enige relevante speelveld.154

8.4 Conclusie

In dit hoofdstuk ben ik ingegaan op de eerste onderzoeksvraag, of de keuze om
de vennootschapsleiding bij vijandige overnames een actieve rol te geven en de
passiviteitsregel af te wijzen gerechtvaardigd is op grond van het level playing
field argument met de VS. Uit de analyse van beide rechtssystemen kan worden
geconcludeerd dat Amerikaanse vennootschappen meer beschermingsmoge-
lijkheden hebben dan Nederlandse vennootschappen. De bestuursautonomie is
in de VS groter dan in Nederland. Dit komt met name doordat aandeelhouders
in de VS minder vennootschapsrechtelijke bevoegdheden hebben en door de
ruime mogelijkheden die de overnamejurisprudentie laat om beschermings-
maatregelen te nemen. Er zijn wel verschillen aan te wijzen die dit effect
enigszins neutraliseren, zoals meer civiele handhaving, het zwaarderwegend
aandeelhoudersbelang en het bestaan van een proxy voting systeem, maar deze
leiden niet tot een fundamenteel andere conclusie. Op grond van deze analyse
zou kunnen worden geconcludeerd dat het inderdaad terecht is dat de passivi-
teitsregel in Nederland niet verplicht is gesteld. Het zou tot een nog groter
verschil in bestuursautonomie leiden en daarmee leiden tot een ongelijk
speelveld voor overnames. Een verplichte passiviteitsregel zou Nederlandse
beursvennootschappen mijns inziens inderdaad in een nadeligere positie bren-
gen ten opzichte van hun Amerikaanse concurrenten. Het level playing field
argument is dus in zoverre een argument om de vennootschapsleiding een
actieve rol te geven en de passiviteitsregel af te wijzen. Ik zou echter terug-
houdend willen zijn om deze conclusie uitsluitend te baseren op het level
playing field argument met de VS. Dit komt doordat het level playing field
argument in mijn ogen een aantal beperkingen kent.

Een eerste beperking is gelegen in het feit dat het naar mijn overtuiging niet met
zekerheid te zeggen is of tussen twee landen sprake is van een gelijk speelveld.
Corporate governance systemen worden buiten het vennootschaps- en effecten-
recht door een groot aantal andere factoren bepaald, zoals economische en

153. Zie over de lange totstandkoming § 2.5.1.
154. Opvallend is dat in de VS in de belangrijke artikelen nauwelijks het level playing field

argument met Europa wordt genoemd. Dit terwijl er toch voldoende in de VS wordt
overgenomen.
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financiële verhoudingen en tradities, culturele visies en gebruiken en politiek-
sociale verhoudingen. Ook andere rechtsgebieden spelen een rol. Deze factoren
zijn van invloed op de wijze waarop beursvennootschappen functioneren en
zijn dus ook relevant voor de beoordeling of sprake is van een level playing
field voor vijandige overnames. Een allesomvattende analyse en vergelijking
van al deze factoren is niet te maken.

Een tweede reden waarom men voorzichtig moet zijn met het trekken van
een conclusie over de juiste rol van de vennootschapsleiding op grond van een
level playing field analyse met de VS, is gelegen in de beperkte reikwijdte van
een dergelijke analyse. Voor Nederland is niet alleen het speelveld met de VS
relevant. Er zou dan ook moeten worden gekeken naar het speelveld binnen
Europa en, bijvoorbeeld, en met andere landen zoals China, India, Brazilië en
Rusland. Gezien de voornoemde complexiteit van een allesomvattende analyse
van het speelveld tussen twee landen, zou deze analyse nog vele malen lastiger
zijn.

De vraag kan worden gesteld of het hebben van een gelijk speelveld op
zichzelf een doel zou moeten zijn. Mijns inziens is dat niet het geval. Een
gelijk speelveld als voornaamste argument om iets wel of niet te doen, is wat
mij betreft geen solide basis voor beleid. Ik betwijfel niet alleen of een
allesomvattende analyse kan worden gemaakt, ik betwijfel evenzeer of een
gelijk speelveld vervolgens via wetgeving of rechtspraak zou kunnen worden
bewerkstelligd. Met Winter ben ik het dan ook eens dat we met het level
playing field argument als rechtvaardigheidsargument niet kunnen volstaan.155

Volgens hem is de relevante vraag veel meer een doelmatigheidsvraag: is
binnen ons corporate governance systeem een bepaalde machtsverdeling
nuttig en goed hoewel in andere systemen die machtsverdeling wellicht anders
is?156 Kortom, in antwoord op de eerste onderzoeksvraag kan worden gesteld
dat het level playing field argument met de VS inderdaad een argument lijkt te
zijn om de passiviteitsregel af te wijzen. Echter, om te beoordelen wat de juiste
normering voor bestuurlijk handelen is kan mijns inziens niet met dit argument
worden volstaan. Ik zou de keuze voor een actieve rol van de vennootschaps-
leiding en tegen de passiviteitsregel dan ook niet uitsluitend op dit argument
willen baseren. Dit brengt mij bij de tweede onderzoeksvraag, wat de overige
argumenten zijn vóór en tegen een actieve rol van de vennootschapsleiding.
Dit is de doelmatigheidsvraag van Winter. Hierop ga ik in het volgende
hoofdstuk in.

155. Zie Winter (2007), p. 124.
156. Zie Winter (2007), p. 124.
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