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Hoofdstuk 9. Een actieve rol van de
vennootschapsleiding op grond van overige
argumenten?

9.1 Inleiding

Uit Hoofdstuk 8 blijkt dat de keuze voor een actieve vennootschapsleiding en
daarmee dus tegen de passiviteitsregel naar mijn mening niet uitsluitend op
grond van het level playing field met de VS moet worden gemaakt. Het level
playing field argument is niet het enige argument op grond waarvan deze keuze
kan worden gemaakt. In de Amerikaanse literatuur heeft een uitgebreide
discussie plaatsgevonden over de juiste rol van de vennootschapsleiding, die
tot op de dag van vandaag voortduurt. In deze discussie zijn vele argumenten
voor en tegen een actieve rol van de vennootschapsleiding (en dus ook voor en
tegen passiviteit) aangevoerd en uitgewerkt. Het is een zeer omvangrijk
en uitputtend debat. Er zijn letterlijk duizenden bladzijden over dit thema
geschreven. In Nederland heeft een dergelijke discussie nauwelijks plaats-
gevonden. De verschillende argumenten voor en tegen een actieve rol van de
vennootschapsleiding zijn dan ook niet vaak naar voren gekomen of uitgediept.
Daarbij moet worden bedacht dat deze argumenten voornamelijk zijn ontwik-
keld in de VS en dus toegesneden zijn op de Amerikaanse situatie. De
Amerikaanse discussie kan niet klakkeloos in een Nederlandse context worden
geplaatst. Ook hiervoor is het nodig dat de verschillen tussen beide rechts-
systemen in acht worden genomen. In dit hoofdstuk ga ik op de in de VS
ontwikkelde argumenten in, waarbij ik deze bekijk vanuit een Nederlands
perspectief. Aan de hand hiervan kan de tweede onderzoeksvraag worden
beantwoord, namelijk of de keuze om de vennootschapsleiding bij vijandige
overnames een actieve rol te geven en de passiviteitsregel af te wijzen op grond
van deze argumenten gerechtvaardigd is.

Het is hierbij van belang op te merken dat een aantal argumenten uit de VS
gericht is op de strikte passiviteitsregel, zoals deze oorspronkelijk door
Easterbrook en Fischel is verdedigd. Daarbij gaat het om absolute passiviteit,
waarbij het succes van het bod volledig aan aandeelhouders van de doel-
vennootschap wordt overgelaten. Er is geen enkele rol voor de vennootschaps-
leiding weggelegd; zelfs het innemen van een standpunt over het bod is
verboden. De passiviteitsregel zoals deze in de Richtlijn en in de Nederlandse
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wet is opgenomen, is minder strikt. Ten eerste kan met goedkeuring van de
ava wel worden beschermd. Het gaat om een verbod frustrerende handelin-
gen te verrichten, tenzij men hiertoe expliciet door de ava is gemachtigd. Ten
tweede is de vennootschapsleiding verplicht een standpunt in te nemen en dit
kenbaar te maken.1 Ten derde is het zoeken naar een white knight uitdruk-
kelijk toegestaan. Bij het bestuderen van de Amerikaanse argumenten tegen
de passiviteitsregel moet dit in het achterhoofd worden gehouden. Voor de
uiteindelijke analyse van de discussie maakt het verschil tussen de strikte en
een meer gematigde passiviteit mijns inziens niet veel uit. De voorstanders
van passiviteit gebruiken voor een groot deel dezelfde argumenten, ongeacht
of zij een strikte of mildere variant bepleiten.2 Dat is ook logisch. Het feit dat
de ava goedkeuring kan geven voor frustrerende handelingen is geen
fundamenteel verschil met strikte passiviteit. Het uitgangspunt blijft passi-
viteit, in die zin dat de vennootschapsleiding geen beschermingsmaatregelen
mag nemen. En ook bij de wat meer gematigde passiviteitsregel wordt de
uitkomst volledig in handen gelegd van aandeelhouders. Juist hiertegen richt
zich een groot aantal argumenten tegen passiviteit van de vennootschapslei-
ding. Het maakt voor deze argumenten doorgaans niet veel uit of aandeel-
houders de uitkomst bepalen door het al dan niet ingaan op een openbaar bod
of door het nemen van een besluit om het nemen van beschermingsmaat-
regelen al dan niet goed te keuren. Bovendien zal het zich in de praktijk niet
vaak voordoen dat de ava ook daadwerkelijk in meerderheid goedkeuring
geeft voor het nemen van frustrerende handelingen. Zeker niet als de bieder
al een aanzienlijk pakket aandelen heeft opgebouwd (hetgeen vaak het geval
zal zijn) en hiermee de besluitvorming direct kan beïnvloeden. Met die
verwachting komen beide vormen van passiviteit (strikte passiviteit en de
passiviteitsregel uit de Richtlijn (passiviteit behoudens specifieke goedkeu-
ring door de ava)) de facto nog dichter bij elkaar te liggen. Kortom, veel
argumenten blijven hun relevantie behouden.

Het is niet mogelijk om hier alle argumenten weer te geven en deze uitputtend
te behandelen. Ik beperk mij tot de in mijn ogen belangrijkste. Daarbij put ik
met name uit de artikelen van een aantal belangrijke vóór- en tegenstanders van

1. Zie art. 9 Richtlijn. Zie voor de Nederlandse implementatie § 2.5.
2. Zie hiervoor § 3.4.2 onder A. Gilson en Bebchuk hebben bijvoorbeeld een genuanceerdere

passiviteitsregel voor ogen, die dichter bij de passiviteitsregel uit de Richtlijn komt.
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een actieve rol van de vennootschapsleiding.3 De meeste argumenten zijn nader
uitgewerkte varianten op de stellingen die al in de eerste polemiek tussen
Lipton en Easterbrook & Fischel te vinden zijn.4

9.2 Argumenten tegen een actieve rol van de vennootschapsleiding

9.2.1 Agency costs en de market for corporate control

A. De market for corporate control: ex ante agency costs

Het pleidooi tegen een actieve rol van de vennootschapsleiding en voor de
passiviteitsregel vloeit voor een groot deel voort uit het streven om de agency
costs te beteugelen, een en ander zoals in het klassieke betoog van Easterbrook
& Fischel uit 1981 beschreven (zie § 3.4.2 onder B). In deze benadering worden
aandeelhouders gezien als de principals, de vennootschapsleiding als hun
agents. Hieruit vloeien agency costs voort.5 Teneinde deze agency costs te
beteugelen, dient de vennootschapsleiding te worden gecontroleerd. De
bekende scheiding tussen ownership en control bij beursvennootschappen
met een wijdverspreid kapitaal zorgt hier voor een probleem.6 Vanwege
collective action problemen en free rider gedrag wordt de leiding niet effectief
door aandeelhouders gecontroleerd. Voor individuele aandeelhouders loont het
niet de vennootschapsleiding zelf te controleren. Het zal niet gemakkelijk zijn
en bovendien zullen de kosten hiervan al snel te hoog zijn in verhouding tot het
individuele belang. Daar komt bij dat het resultaat van succesvolle controle ten
goede komt aan alle aandeelhouders, niet alleen aan de aandeelhouder die er de

3. Belangrijke voorstanders van een actieve rol van de vennootschapsleiding en (dus) tegen-
standers van de passiviteitsregel zijn met name, naast Lipton, Bainbridge, Stout, Blair,
Ribstein, en een aantal rechters uit Delaware zoals Jacobs, Allen & Strine. Daarnaast noem
ik ook nog: Anabtawi (2006), Hutchison (2005), Olsen (2007a) en Lowenstein (1983). De
belangrijkste tegenstanders van een actieve rol van de vennootschapsleiding en (dus)
voorstanders van de passiviteitsregel zijn o.a. Easterbrook & Fischel, Bebchuk, Gilson en
Kraakman. Met de terminologie ‘een actieve vennootschapsleiding’ of ‘een actieve rol van
de vennootschapsleiding’ bedoel ik dat de vennootschapsleiding de bevoegdheid heeft om
beschermingsmaatregelen te nemen, met de bieder te onderhandelen, een white knight te
zoeken enz. De passiviteitsregel of ‘een passieve rol van de vennootschapsleiding’ houdt in
dat de vennootschapsleiding geen beschermingsmaatregelen mag nemen of andere frustre-
rende handelingen mag verrichten, tenzij deze door de ava zijn goedgekeurd.

4. Zie § 3.4.2 en § 3.5
5. Zie The Anatomy of Corporate Law (2009), p. 1-5 en Hoofdstuk 2. Zie voor de oorsprong

van deze theorie Jensen & Meckling (1976), Fama (1980). Zie voor een beschrijving van de
theorie ook Parijs (2005), p. 39-45.

6. Het probleem van de scheiding tussen ownership and control is voor het eerst benoemd door
Berle & Means in hun beroemde boek uit 1932.
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moeite voor heeft genomen. Voor ontevreden aandeelhouders is het dus veel
gemakkelijker en efficiënter om hun aandelen te verkopen dan om te proberen
iets te veranderen. Passief gedrag wordt dus beloond en van aandeelhouders is
geen effectieve controle te verwachten, zo luidt de theorie. Dit alles leidt bij
beursvennootschappen tot hoge agency costs.7

Voorstanders van de passiviteitsregel betogen dat vijandige overnames een
zeer belangrijk – zo niet het belangrijkste – mechanisme vormen voor het
beteugelen van agency costs. Het betoog van Easterbrook & Fischel uit 1981 is
in feite de klassieke verwoording van het geloof in de effectieve werking van de
market for corporate control.8 Slecht bestuur betekent hoge agency costs. Dit
leidt tot lagere beurskoersen, waardoor de desbetreffende vennootschap een
overnameprooi wordt. Vennootschappen worden voortdurend door potentiële
bieders in de gaten gehouden. Bij hoge agency costs is de potentiële waarde van
de vennootschap hoger dan de feitelijke beurswaarde. Als dit verschil groot
genoeg is, anders gezegd als de agency costs hoog genoeg zijn, loont het voor
een bieder om de vennootschap over te nemen en het bestuur te vervangen door
een beter team. Dat leidt tot lagere agency costs. Daardoor kan de potentiële
waarde worden waargemaakt.

Om succesvol te zijn in zijn overnamepoging, zal de bieder met zijn bod een
premie moeten bieden op de beurskoers. Hij rechtvaardigt deze premie door de
verlaging van de agency costs die hij meent te kunnen bewerkstelligen. De
premies die in vijandige overnames worden betaald vloeien dus rechtstreeks
voort uit de bestaande agency costs. De doelvennootschap is in handen van de
overnemer met nieuw management simpelweg meer waard dan onder het
zittend management. Op deze manier vormen agency costs de bron van
vijandige overnames. In concrete overnamesituaties profiteren de aandeelhou-
ders van de doelvennootschap, zij ontvangen een premie voor hun aandelen.
Maar, misschien wel belangrijker, ook in algemene zin profiteren aandeel-
houders van dit mechanisme. De voortdurende dreiging van een overname
zorgt ervoor dat de vennootschapsleiding haar best doet en vormt een aanspo-
ring om de agency costs te minimaliseren. Dit wordt weerspiegeld in hogere
beurskoersen en is dus gunstig voor alle aandeelhouders in beursvennootschap-
pen. Dit is de disciplinerende werking van de market for corporate control. Een
actieve vennootschapsleiding, die een overname kan beïnvloeden door het
nemen van beschermingsmaatregelen, is in deze visie uit den boze. Bescher-
mingsmaatregelen doorkruisen de werking van de market for corporate control.

7. Zie Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1169-1171, Gilson (1981), p. 833-836.
8. Zie § 3.4.2 onder B, waar het standpunt van Easterbrook & Fischel uitgebreid wordt

beschreven. De term market for corporate control is in een beroemd artikel uit 1965 voor het
eerst gebruikt door Manne, zie Manne (1965). Zie hierover Carney (1999) en McChesney
(1999). Zie over de market for corporate control ook Jensen & Ruback (1983).

HOOFDSTUK 9

362



Een werkelijk efficiënte market for corporate control werkt alleen met een
passieve vennootschapsleiding.9

B. De beperkingen van de market for corporate control als
disciplineringsmechanisme

1. Grove werking van de market for corporate control
Tegen de hiervoor beschreven argumenten voor de passiviteitsregel is een
aantal argumenten in te brengen. Ten eerste kan op de doelmatigheid van de
market for corporate control als disciplineringsmechanisme het een en ander
worden afgedongen.10 Een vijandige overname is een zeer grof middel en
werkt alleen bij excessen. Overnames zijn vaak grote, dure, tijdrovende en
risicovolle operaties. Een slecht functionerende vennootschapsleiding wordt
niet onmiddellijk door een vijandige overname vervangen. Alleen vennoot-
schappen die stelselmatig en langdurig slecht worden bestuurd en daardoor
evident ondermaats presteren, zullen op grond van de agency cost theorie
mogelijke overnamekandidaten worden. Er kan dus langdurig mismanagement
plaatsvinden voordat de disciplinerende werking van de overnamemarkt zijn
werk doet. Ook matig opererend management wordt niet effectief door de markt
gedisciplineerd. De markt grijpt pas in bij ernstig en structureel wanbeleid. En
zelfs dan is het niet zeker dat de overnamemarkt ook daadwerkelijk zijn werk
doet. Het kan zijn dat er ondanks slecht bestuur geen overname plaatsvindt.
Slecht bestuur kan er soms zelfs voor zorgen dat een onderneming juist geen
overnameprooi wordt. Disciplinering door de markt richt zich op het bestuur,
het absolute topmanagement van de vennootschap. Dat is doorgaans de laag die
bij een vijandige overname wordt vervangen. Het overgrote deel van het
management, het hogere en middenkader, wordt niet vervangen. De overnemer
heeft deze werknemers waarschijnlijk nodig om de onderneming te kunnen
voortzetten. Als ook de lagen onder het bestuur slecht presteren, zullen
overnemers wellicht helemaal niet in de onderneming zijn geïnteresseerd.
Dan wordt slecht presterend bestuur dus helemaal niet door de overnamemarkt
gedisciplineerd. Voor dit soort situaties werken andere disciplineringsmecha-
nismen waarschijnlijk veel efficiënter (zie hierna). Bovendien werkt de over-
namemarkt ook niet als slechts een onderdeel van een concern ondermaats
presteert. Wanneer één onderdeel slecht wordt geleid, werkt dat misschien niet
meteen door in de beurskoers van het gehele concern. En als dat uiteindelijk
wel het geval is, waardoor het gehele concern conform de theorie een

9. Zie Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1175-1180, waar zij pleiten voor een strikt passieve
rol van de vennootschapsleiding. Zie voor een latere samenvatting van hun argumenten
Easterbrook & Fischel (1991), p. 173-175. Zie ook Gilson (1981), p. 841-845.

10. Zie o.a. Lipton & Rosenblum (1991), p. 197-202, Coffee (1986), p. 1200-1215, McDonnell
(2009), p. 172 en Ventoruzzo (2006), p. 32.
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overnameprooi wordt, dan nog zal een vijandige overname van een geheel
concern om één onderdeel te disciplineren minder vaak voorkomen. De com-
plexiteit van een dergelijke operatie zal er vaak voor zorgen dat dergelijke
overnames alleen lucratief zullen zijn als er andere, strategische, belangen mee
zijn gemoeid. Maar dan gaat het niet meer noodzakelijkerwijs om een
disciplinerende overname, zoals bedoeld in de agency costs theorie.

Ten tweede kan worden afgevraagd of de internationale overnamemarkt in de
praktijk wel zo’n effectieve disciplinerende werking heeft, bijvoorbeeld door de
verschillen tussen landen en het ontbreken van een level playing field. Het
uiteindelijke compromis rond de Richtlijn, met een veelvoud aan keuzemoge-
lijkheden en de rammelende reciprociteitsbepaling, draagt hieraan in ieder geval
niet bij.11 Zoals in het vorige hoofdstuk opgemerkt, zal om allerlei redenen een
volledig gelijk mondiaal speelveld waarschijnlijk nooit bestaan.12 Nog afgezien
van de vraag of het ontbreken van een gelijk speelveld erg is (het kan ook
leiden tot een competitie tussen landen, waardoor een race to the top ontstaat),
kan in ieder geval worden gezegd dat het ervoor zorgt dat de overnamemarkt als
disciplineringsmiddel minder goed werkt.

Ten slotte kan de vraag worden gesteld of het wel erg is dat de overnamemarkt
niet zo goed werkt. Er is onderzoek dat maar weinig fusies en overnames
succesvol zijn, zeker niet vijandige overnames.13 Als dat zo is, kan het nut van
het stimuleren van de overnamemarkt in twijfel worden getrokken. Zijn
aandeelhouders en de maatschappij als geheel wel beter af met vijandige
overnames? Daarover zijn de meningen verdeeld. Ik aarzel bij het toekennen
van al te veel waarde aan deze studies. Het zijn noodgedwongen versimplifi-
caties van de complexe werkelijkheid. De vraag is hoe het succes van een
overname wordt gemeten. Vaak wordt hiervoor de beurswaarde genomen, of
het rendement voor aandeelhouders. Dit zijn niet de enige parameters voor
succes. Bovendien blijft de controleerbaarheid van de onderzoeken een pro-
bleem. Het is niet te zeggen hoe twee vennootschappen het zouden hebben
gedaan als de overname niet zou hebben plaatsgevonden.

2. Beperkingen van de ECMH
Het geloof in de werking van de market for corporate control is, naast de
agency costs theorie, gebaseerd op de efficient capital market hypothesis

11. Zie hierover Winter (2004a), p. 367-368 en Hijmans van den Bergh & Van Solinge (2004),
p. 368-374. Zie ook Europese Commissie (2007) en hierover Hijink (2007a).

12. Zie ook G. Raaijmakers (2009a), p. 441.
13. Schenk (2007) stelt op grond van uitgebreid onderzoek stelt dat tussen de circa 65% en circa

85% van de fusies in economisch opzicht mislukken. Zie Schenk (2007), p. 183 en de daar
aangehaalde literatuur.
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(ECMH).14 Kort gezegd, stelt de ECMH dat alle beschikbare relevante
informatie over een beursvennootschap in de beurskoers wordt verwerkt.
Aangezien de kapitaalmarkten efficiënt werken, weerspiegelt de beurskoers
de werkelijke waarde van de vennootschap.15 Bij een overnamebod wordt
doorgaans meer voor de aandelen geboden dan de beurskoers. Deze premie
betekent dan per definitie een overwaardering van de doelvennootschap. Een
overnamebod is dus in principe altijd gunstig voor de aandeelhouders van de
doelvennootschap.16 Het is echter de vraag of de markt zo efficiënt werkt. De
beurskoers reflecteert niet noodzakelijkerwijs de werkelijke waarde van de
onderneming.17 Als dat zo is, zijn overnamebiedingen niet altijd gunstig voor
aandeelhouders en kan worden betoogd dat de vennootschapsleiding de ruimte
moet krijgen aandeelhouders hiertegen te kunnen beschermen.18

Vanuit de economische wetenschap zelf komt kritiek op de ECMH vanuit de
behavioral economics stroming. Kort gezegd stelt deze stroming dat markten en
beleggers soms irrationeel gedrag vertonen en daarom niet alle informatie op
juiste wijze in de marktprijzen is verwerkt.19 Ook recent onderzoek over de
bekende conglomerate discount wijst op de tekortkoming van de ECMH. Dit
onderzoek geeft het inzicht dat er verschillende redenen zijn waarom deze
discount niet altijd op inefficiënties binnen de onderneming behoeft te wijzen.20

Eén daarvan is dat de financiële markt alleen maar een hele enge scope van
ondernemingen ‘leuk’ vindt en een gediversificeerde onderneming met een lage
aandelenkoers straft.21

14. Zie hiervoor § 3.4.2 onder B. Zie o.a. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1165-1168, Lipton
& Rowe (2002), p. 17 en Wachter (2003), p. 805.

15. Dit is een zeer simpele weergave van de ECMH. Inmiddels is algemeen aanvaard dat de
markten niet volledig efficiënt werken. Er is geen strong-form efficiency maar hoogstens
semi-strong efficiency. Dit houdt in dat niet alle informatie in de koers is verwerkt.
Voorstanders van de passiviteitsregel baseren hun argumenten inmiddels ook op het
uitgangspunt dat er sprake is van semi-strong efficiency. Daar ga ik in het navolgende
ook van uit. Zie over de ECMH Wachter (2003), Nelemans (2007), p. 20-30 en Daines &
Hanson (1992), p. 613-617. Het klassieke artikel over de ECMH in de juridische literatuur is
Gilson & Kraakman (1984).

16. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1165-1168.
17. Zie bijvoorbeeld Lipton & Rowe (2002), p. 28-29. Zie voor een kritische beschrijving van

de ECMH Daines & Hanson (1992), p. 613-617. Zie over de rol die de ECMH speelt in het
debat tussen voor- en tegenstanders van de passiviteitsregel uitgebreid Wachter (2003),
p. 804-812.

18. Zie o.a. Lipton & Rowe (2002), p. 16. Zie ook Stout (2005), p. 1439-1444.
19. Zie voor kritiek op de ECMH op grond van behavioural economics Stout (2005), p. 1442-1444.

Zie negatiever hierover: Manne (2006). Zie ook G. Raaijmakers (2009a), p. 435-436.
20. Zie Boot (2009), p. 65.
21. Zie Boot (2009), p. 67.
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Er zijn ook andere, meer anekdotische, indicaties dat de kapitaalmarkt niet altijd
volledig efficiënt werkt. Er zijn omstandigheden en gebeurtenissen die de koersen
beïnvloeden, waardoor de beurskoers de werkelijke waarde van de onderneming
niet reflecteert. Zo kunnen allerlei geruchten en speculaties de koers beïnvloeden.
Zie bijvoorbeeld de gang van zaken rondom de val van zakenbank Bear Stearns in
2008.22 Naar het schijnt werden daar op grote schaal short posities ingenomen,
waarna het gerucht werd verspreid dat Bear Stearns op de rand van de afgrond
stond. Hierdoor ging de koers omlaag. Op deze wijze werd de eigen winst
georkestreerd. Deze praktijk lijkt vaker voor te komen en kwam een paar weken
later, toen de kredietcrisis haar volgende slachtoffers eiste, weer in een slecht
daglicht te staan. Na het faillissement van de investeringsbank Lehman Brothers,
de overname van Morgan Stanley door Bank of America en de nationalisatie van
verzekeringsconcern AIG vaardigde de SEC regels uit die short-selling aan
banden legde. Soortgelijke regels werden ook in het Verenigd Koninkrijk en
Duitsland van kracht. Ook Nederland ging hierin mee, zij het voorzichtig. De
vraag is hoe vaak dit soort praktijken voorkomen en op welke schaal. Er is
discussie mogelijk of regulering nu wel of niet goed is, maar deze voorbeelden
laten in ieder geval zien dat niet altijd kan worden gezegd dat de beurskoers de
werkelijke waarde van de ondernemingen weergeeft. Verder kan worden gewezen
op de rol van kredietbeoordelaars zoals Moody’s en Standard & Poor’s. Bij deze
rol, en vooral de dominantie van een aantal grote spelers, worden de laatste tijd in
toenemende mate vraagtekens gezet, zeker sinds het uitbreken van de krediet-
crisis. Kredietbeoordelaars spelen een belangrijke rol in de waardering van de
solvabiliteit van beursgenoteerde ondernemingen en financiële producten. De
vraag is of de kredietbeoordelaars hun werk wel grondig genoeg en voldoende
objectief hebben gedaan. Als dat niet het geval is, worden marktpartijen niet van
accurate informatie voorzien. Maar intussen hechten de markten wel veel waarde
aan deze informatie. De vraag kan ten minste worden gesteld of de markt de
onderliggende waarde van vennootschappen, mede gebaseerd op de opinies van
Moody’s en Standard & Poor’s, wel altijd accuraat bepaalt. Mede naar aanleiding
hiervan heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan om de kredietbeoor-
delaars verder te reguleren.23

Ten slotte komen zowel het feit dat de markt de werkelijke waarde van een
onderneming niet altijd weergeeft, als de grove werking van de market for
corporate control, naar voren in tijden van algehele economische malaise.
Hierbij gaan alle beurskoersen door macro economische factoren of andere
sentimenten omlaag. De vraag is of alle bedrijven dan ineens zoveel minder

22. Zie o.a. ‘SEC in actie tegen valse geruchten’, Het Financieele Dagblad, 15 juli 2008, p. 15,
‘SEC announces inquiry into spreading of rumors’, The Wall Street Journal (Europe), 15 juli
2008, p. 3.

23. Zie hierover Coskun (2008) en Coskun (2009).
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waard zijn. Als de overnamemarkt volledig efficiënt zou werken, dan zouden
vanwege deze onderwaardering veel bedrijven in deze tijden worden over-
genomen. Dat gebeurt niet, mede doordat partijen bij economische neergang
voorzichtiger worden, en potentiële overnemers zoals private equity partijen in
economisch slechtere tijden moeilijker aan financiering kunnen komen voor
grote overnames. Slecht presterende ondernemingen zullen dus minder snel
worden overgenomen. Dit betekent dat de disciplinerende werking van de
overnamemarkt dus ook minder is. Precies het tegenovergestelde komt ook
voor. Bij economische hausses stijgen de beurskoersen en worden ondernemin-
gen duurder, zonder dat de werkelijke waarde verandert. Overnames worden
door de hogere beurskoersen minder waarschijnlijk en ook in deze situaties zal
een slecht presterend bestuur dus minder snel worden vervangen. Ook hierbij
kan worden gezegd dat dit de werking van de market for corporate control
doorkruist.

De vraag is wat het voorgaande betekent voor de beoogde rol van de vennoot-
schapsleiding. Als de markt niet altijd de werkelijke waarde van ondernemingen
weergeeft, werkt de market for corporate control minder goed als discipline-
ringsmechanisme. Dit pleit tegen de passiviteitsregel. Overnamebiedingen kun-
nen inadequaat zijn, omdat ze de werkelijke waarde van de onderneming
onderschatten. Betoogd kan worden dat de vennootschapsleiding om deze reden
bij overnames dus juist een actieve rol moet krijgen. De vennootschapsleiding is
beter dan de markt in staat om te bepalen of een bod wel of niet door aandeel-
houders zoumoeten worden geaccepteerd. De vennootschapsleiding bevindt zich,
net als bij andere besluiten, in de beste positie om een en ander te beoordelen.
Voorstanders van de passiviteitsregel zijn het hiermee niet eens. Zij betogen dat
het feit dat markten niet altijd de werkelijke waarde van de vennootschap
weergeven niet per se betekent dat de vennootschapsleiding de uitkomst van
een vijandige overname moet bepalen.24 Het gegeven dat markten niet altijd
efficiënt zijn, is niet strijdig met een regime waarbij aandeelhouders en niet de
vennootschapsleiding de uitkomst van een bod bepalen. Aandeelhouders kunnen
net zo goed beoordelen of een bod te laag is. Het accepteren dat markten
inefficiënt zijn hoeft niet per se te betekenen dat de vennootschapsleiding beter
kan beslissen en dus een rol moet krijgen.25 Op deze argumenten ga ik in § 9.3

24. Zie Bebchuk (2002), p. 997. Bebchuk betoogt dat in de VS de board in feite een veto kan
uitspreken over een overname en formuleert zijn argumenten dus tegen deze board veto.

25. Bebchuk (2002), p. 997-998. Hieruit vloeit volgens Bebchuk wel voort dat strikte passiviteit,
zoals gepropageerd door Easterbrook & Fischel, moet worden afgewezen. Het vermindert
ook het argument voor een veiling benadering, waarbij de leiding van de doelvennootschap
zich moet richten op het verwerven van de hoogste prijs. Dergelijke veilingen zouden
immers ook niet altijd de werkelijke waarde opleveren. Zie Bebchuk (2002), p. 997.
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uitgebreid in. Ik volsta hier met de constatering dat de beperkingen van de ECMH
een belangrijke rol speelt in de overnamejurisprudentie van het Delaware
Supreme Court. Het is ervan overtuigd dat de beurskoers niet de enige maatstaf
is voor de werkelijke waarde van een onderneming.26 Mede om die reden wijst
het Delaware Supreme Court passiviteit af, en stelt het zelfs dat de vennoot-
schapsleiding in vijandige overnamesituaties een actieve rol moet spelen. Daarbij
is het evenwel niet de bedoeling dat de vennootschapsleiding alle overnames
onbeperkt kan verhinderen. Uiteindelijk dienen aandeelhouders wel te kunnen
beslissen. Ik sluit mij graag aan bij de woorden van Chief Justice Allen van het
Delaware Chancery Court:

‘The problems of takeover law are rarely problems that can be solved simply by adopting a
clear rule that will promote efficiency because such a rule is difficult to identify. Thus, to the
chagrin of countless practitioners, this law tends to be quite pragmatic, arguably too much so.
For almost twenty years, the Delaware Courts have empowered directors effectively to
preclude some takeovers while leaving room open for ultimate shareholder choice. This
unwillingness to sign on to the agenda either of the pro-takeover academics, who believe that
value is created whenever a premium over the market price is paid, or the status quo-
dominated managers, is defensible if market prices of the company’s securities can be badly
mispriced for a lengthy period.’27

3. Andere disciplineringsmechanismen
Ondanks de hiervoor genoemde gebreken (de grove werking van de overname-
markt en de beperkingen van de ECMH) kan mijns inziens niet worden ontkend
dat de market for corporate control een disciplinerend effect heeft. Naar mijn
mening moet de vennootschapsleiding een vijandige overname in principe dan
ook niet onbeperkt kunnen tegenhouden. De voortdurende dreiging die voort-
vloeit uit de market for corporate control is echter maar één van de mecha-
nismen die het gedrag van de vennootschapsleiding beïnvloedt.28 Het lijkt niet
onaannemelijk dat een scherpe commerciële strijd met concurrenten slecht
bestuur net zo snel en misschien wel sneller disciplineert dan een (potentiële)
vijandige overname. Ook de concurrentie op de arbeidsmarkt, de markt voor
managers, zorgt voor een prikkel om goed te presteren en disciplineert slecht
presterend management. Er is zowel een interne als een externe markt voor
talent. De goede managers worden beloond en wellicht door concurrenten
weggekaapt, van de mindere wordt afscheid genomen.29 Daarnaast zijn er ook

26. Zie Smith v. Van Gorkom, 488 A2d 858 (Del. 1985), p. 875-876 (“Using market price as a
basis for concluding that the premium adequately reflected the true value of the Company
was a clearly faulty, indeed fallacious, premise.”). Zie Bebchuk (2002), p. 997.

27. Allen (2003), p. 561-562 (voetnoten weggelaten).
28. Zie o.a. Bainbridge (2002a), p. 806 en Bainbridge (2006c), p. 826-827.
29. Deze marktwerking kan op zichzelf weer zorgen voor hogere beloningen, waar vanuit ander

optiek weer bezwaren tegen kunnen bestaan.
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nog andere mechanismen die het gedrag van de vennootschapsleiding disci-
plineren, zoals banken die voorwaarden bij hun kredietverlening.30 Verder is de
marktcultuur waarin een vennootschap opereert van belang. In sommige open
marktculturen zal het bestuur eerder worden gedisciplineerd dan in andere meer
gesloten culturen. Hierbij kunnen ook de publiciteit en de publieke opinie een
rol spelen. In Nederland kunnen commissarissen bovendien bij de discipline-
ring van bestuurders (en commissarissen) een belangrijke rol spelen. Slecht
functionerende bestuurders of commissarissen kunnen doorgaans door de rvc
worden vervangen. Ook al geschiedt ontslag formeel door de ava, een opzeg-
ging van vertrouwen door de gehele rvc zal in de praktijk vaak leiden tot
terugtreding van de desbetreffende bestuurder of commissaris.31

Ten slotte, hoewel om allerlei redenen misschien wel gebrekkig, wordt het
bestuur toch zeker ook gedisciplineerd door aandeelhouders die hun bevoegd-
heden uitoefenen en het bestuur ontroleren. Dit zal in Nederland in principe
zelfs meer zo zijn dan in de VS, aangezien aandeelhouders in Nederlandse
beursvennootschappen meer rechten en bevoegdheden hebben.

Kortom, op grond van voorgaande argumenten kan worden geconcludeerd dat
op de market for corporate control als disciplineringsmechanisme wel het een
en ander is af te dingen. Het is een grof middel, dat alleen in extreme situaties
werkt. Het is daarbij gebaseerd op de beurskoers, die onder bepaalde omstan-
digheden om allerlei redenen niet de werkelijke waarde van de doelvennoot-
schap behoeft te weerspiegelen. Bovendien zijn er ook andere mechanismen die
de vennootschapsleiding disciplineren. Het stimuleren van de overnamemarkt
als disciplineringsmechanisme vormt mijns inziens op zichzelf dan ook niet
voldoende reden om de passiviteitsregel in te voeren.32 Dat wil niet zeggen dat
ik niet hecht aan de disciplinerende werking van een dynamische overname-
markt. Ik ben ervan overtuigd dat de overnamemarkt, met alle genoemde
gebreken, een bepaalde disciplinerende werking heeft. Daarvoor is de

30. Men richt zich vaak nagenoeg volledig op de verhouding tussen vennootschapsleiding en
aandeelhouders. Er zijn echter ook nog andere stakeholders die er belang bij hebben dat de
vennootschapsleiding goed functioneert en voor een disciplinerend effect zorgen. Zie
bijvoorbeeld Shepard, Tung & Yoon (2007) over de rol van banken bij het controleren
van de vennootschapsleiding (cross-monitoring). Zij vinden bewijs dat monitoring door
banken waarde toevoegt. Ook het monitoren door andere stakeholders (crediteuren, werk-
nemers, zie de WOR) dragen bij aan het op het rechte pad houden van de vennootschaps-
leiding. Het gaat niet alleen om monitoren door aandeelhouders.

31. Bestuurders en commissarissen kunnen ook door de rvc worden geschorst o.g.v. art. 2:147
lid 1 BW respectievelijk art. 2:144 lid 1 BW.

32. Bainbridge ziet het als een afweging. Als het al zo is dat een actieve rol van de vennoot-
schapsleiding in vijandige overnamesituaties leidt tot hogere agency costs, dan moeten deze
op de koop worden toegenomen. De uiteindelijke voordelen zijn groter dan de nadelen. Het
is een afweging tussen enerzijds de authority voor de board en anderzijds de accountability
die wordt geboden door de overnamemarkt. Zie Bainbridge (2006c), p. 827-828.
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passiviteitsregel echter niet nodig. Mijns inziens kan een dynamische over-
namemarkt ook zonder de passiviteitsregel bestaan, mits het gebruik van
beschermingsmaatregelen op de juiste wijze wordt genormeerd (zie hierna
Hoofdstuk 10).

9.2.2 Agency costs en het tegenstrijdig belang argument

A. Het tegenstrijdig belang argument: ex post agency costs

Het argument uit de vorige paragraaf, de overnamemarkt als disciplinerings-
mechanisme, vloeit voort uit een ex ante benadering van de agency costs
problematiek. De disciplinering speelt zich af nog voordat sprake is van een
concreet bod. Er is ook een ex post benadering mogelijk, waarbij wordt
gekeken naar de agency costs die optreden nadat een bod is uitgebracht.
Deze benadering levert een additioneel argument voor de passiviteitsregel op,
namelijk dat de leiding van de doelvennootschap bij een vijandige overnamepo-
ging per definitie een tegenstrijdig belang heeft.33 In vijandige overnamesitua-
ties zullen de belangen van de vennootschapsleiding en aandeelhouders vaak
divergeren. Het gevaar voor hoge agency costs is groot. De mogelijkheid
bestaat dat de vennootschapsleiding haar eigen belang zal nastreven. Dit risico
geldt niet alleen bij het afwijzen van een bod. Ook in situaties waar de
vennootschapsleiding een bod accepteert of over een bod onderhandelt bestaat
het gevaar dat de vennootschapsleiding zich laat leiden door persoonlijke
motieven.34 Aan beide beslissingen kunnen voor de vennootschapsleiding
persoonlijke voordelen zitten. Bij de afwijzing van een bod of een fusievoorstel
is het duidelijk dat haar toekomstige positie een rol kan spelen. Dit is uiteraard
het meest evident bij een vijandig bod, waarbij de vennootschapsleiding
hoogstwaarschijnlijk zal worden vervangen. Maar ook bij de beslissing om
een vriendelijk fusievoorstel al dan niet te accepteren kan de persoonlijke
toekomst van het management van de doelvennootschap, al dan niet bewust,
een rol spelen. Ook in deze situaties kunnen persoonlijke voordelen, in positie
of wellicht in beloning (bijvoorbeeld change of control bepalingen) manage-
ment verleiden om met een fusievoorstel in te stemmen, terwijl dat niet in het
belang is van aandeelhouders. Langs dezelfde lijnen bestaat het risico dat de
vennootschapsleiding in onderhandelingen met potentiële overnemers niet zal
onderhandelen ten behoeve van een beter resultaat voor aandeelhouders, maar
voor zichzelf.35 Dit kan bijvoorbeeld ten koste gaan van de door de overnemer
te betalen premie.

33. Gilson (1981), p. 825.
34. Gilson (1981), p. 825-826.
35. Bebchuk (2002), p. 991.
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Deze tegenstrijdig belang risico’s, die voortkomen uit een ex post benade-
ring van het agency probleem, pleiten dus eveneens voor de passiviteitsregel.
De board moet zich onthouden van het nemen van beschermingsmaatregelen.36

Het is aan aandeelhouders de uitkomst van vijandige overnames te bepalen, niet
aan de vennootschapsleiding.

B. De relativering van het tegenstrijdig belang argument

Tegen het voorgaande is een aantal argumenten in te brengen. De passiviteitsregel
gaat er in wezen vanuit dat de vennootschapsleiding per definitie haar bevoegd-
heden zal misbruiken en haar eigen belang voorop zal stellen. Dit gevaar is
inderdaad aanwezig. Het gaat mij echter te ver om te zeggen dat de vennoot-
schapsleiding in dit opzicht altijd tekort zal schieten, en zich in overnamesituaties
altijd uitsluitend zal richten op haar eigen belang, ten koste van andere belangen
zoals het belang van aandeelhouders.37 De vraag is zelfs of die situaties niet
uitzonderingen zijn. De passiviteitsregel gaat ervan uit dat de vennootschapslei-
ding per definitie buitenspel moet worden gezet, om het gevaar van tegenstrijdig
belang te neutraliseren. Daarmee dreigt het kind met het badwater te worden
weggegooid. Zeker als misbruik van bevoegdheden eerder uitzondering dan regel
is. Veel besturen zullen met de aan hen gegeven bevoegdheden misschien juist
wel het goede doen, wat in het belang kan zijn van de vennootschap en haar
aandeelhouders (en eventueel van andere stakeholders, zie hierna). Bovendien
zijn er andere mechanismen, zoals transparantieverplichtingen, die dit soort
risico’s, in ieder geval ten dele, zullen tegengaan. Daarbij kunnen ook cultureel
maatschappelijke aspecten een rol spelen.38

Ten slotte wordt met het uitgangspunt, dat bestuurders in vijandige over-
namesituaties altijd alleen aan zichzelf zullen denken, mijns inziens de rol van
commissarissen bij Nederlandse beursvennootschappen onderschat. Dit speelt

36. Zie o.a. Gilson (1981), p. 845-848, Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1174-1180,
Easterbrook & Fischel (1981b), p. 1745-1750, Bebchuk (1982a), p. 1054-1056 en Bebchuk
(1982b), p. 47-48. Vergelijk ook het algemene principe en de conclusies van de High Level
Group of Company Law Experts (2002a).

37. Zie ook Lipton & Rosenblum (1991), p. 196-197.
38. Zie ook Roe (2002) over ‘cultural constraints’. Zie ook Stout, die stelt dat het economisch

model niet kan verklaren waarom directors het goede doen, Stout (2003c). Interessant in dit
verband is ook de stewardship theory, kort gezegd een tegenhanger van de agency theory,
die stelt dat de agency theory te veel een vorm van geïnstitutionaliseerd wantrouwen in de
hand werkt en dat aandeelhouders en vennootschapsleiding zich over en weer vanzelf als
agents en principals gaan gedragen als men ze vanuit een uitgangspunt van wantrouwen
tegenover elkaar stelt, waar het bevorderen van een verhouding van onderling vertrouwen en
samenwerking een veel vruchtbaarder resultaat oplevert, een en ander zoals door
G. Raaijmakers verwoord. Zie G. Raaijmakers (2009a), p. 435. Hij stelt dan ook dat de
agency theory opnieuw moet worden geanalyseerd en getoetst aan de hand van nieuwe
ervaringen en nieuwe economische inzichten. Zie G. Raaijmakers (2009a), p. 439.
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misschien nog wel sterker dan bij de rol van outside directors in de VS.39 De
passiviteitsgedachte is voor een groot deel gebaseerd op het wantrouwen dat de
vennootschapsleiding vooral zijn eigen belangen zal behartigen en niet in het
belang van aandeelhouders zal handelen. Nog afgezien van het feit dat de
vennootschapsleiding zich in Nederland niet uitsluitend door het belang van
aandeelhouders behoeft te laten leiden, meen ik dat dit gevaar zeker in
Nederlandse verhoudingen door het bestaan van een rvc wordt ingeperkt. Het
gevaar is bij het management, in onze verhoudingen de bestuurders, groter dan
bij commissarissen. In Nederland is de rvc een onafhankelijk orgaan dat
toezicht houdt op het bestuur. Een commissariaat is doorgaans geen hoofd-
functie en er bestaat tussen de commissaris en de vennootschap geen arbeids-
rechtelijke relatie. Bij commissarissen is het gevaar dat zij zich zullen richten op
de continuering van hun eigen positie of op een riante afvloeiingsregeling
minder groot dan bij een fulltime bestuurder in dienst van de vennootschap. De
positie van commissarissen is dus wezenlijk anders dan die van bestuurders.
Bovendien is er, mede door de Code, steeds meer aandacht voor de daadwerke-
lijke onafhankelijkheid van commissarissen. De desbetreffende best practice
bepalingen uit de Code worden behoorlijk nageleefd. Ten slotte wijs ik op de
ontwikkeling dat raden van commissarissen zich in toenemende mate laten
bijstaan door eigen juridische en financiële adviseurs. Het voorgaande wijst
erop, dat het wantrouwen dat aan de passiviteitsregel ten grondslag ligt, voor
een deel kan worden weggenomen door een goed functionerende rvc.

Hieraan moet zeker in Nederland niet te gemakkelijk voorbij worden
gegaan. Zeker in vijandige overnamesituaties spelen commissarissen een
belangrijke rol. De Code bepaalt uitdrukkelijk dat het bestuur bij een over-
namebod ervoor zorgdraagt dat de rvc tijdig en nauw bij het overnameproces
wordt betrokken.40 Het bestuur zal geen beschermingsmaatregelen kunnen
nemen zonder goedkeuring van de rvc. Dat zijn belangrijke besluiten die een
rvc als het goed is niet lichtvaardig zal nemen. Aan de goedkeuring door outside
directors wordt in de Amerikaanse jurisprudentie veel belang gehecht. Daar
laten rechters bij de beoordeling van beschermingsmaatregelen uitdrukkelijk
meewegen of een meerderheid van de board bestond uit outside directors en of
zij met de gang van zaken hebben ingestemd.41 Goedkeuring door onafhanke-
lijke outside directors heeft dus gevolgen voor de juridische toetsing, niet alleen
in de eerste fase van vijandige overnames, maar ook in de tweede fase
bij uitstotingstransacties (zie hiervoor § 6.2). Ook in de VS is, mede naar

39. Zie hierover Bainbridge (2002a), p. 809-811.
40. Best practice bepaling II.1.10 Code (2008). De rvc kan ook een bemiddelende rol hebben. In

de ASMI-uitspraak van de Hoge Raad is bepaald dat deze rol niet verplicht is. Zie hierover
§ 2.4.1 onder D.

41. Zie hiervoor de Unocal-uitspraak en de Moran-uitspraak. Zie Moore (2006), p. 883-884 en
Gilson (2001b), p. 512-513.
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aanleiding van de schandalen aan het begin van deze eeuw, een toenemende
aandacht voor onafhankelijkheid van non-executives.42 De rol van outside
directors wordt in de VS dus serieus genomen. Hier gaat het over het Ameri-
kaanse one-tier board systeem, waar executives en non-executives in één orgaan
zijn verenigd. Ik zou menen dat het oordeel van commissarissen in Nederlandse
verhoudingen ten minste even zwaar zou moeten wegen. Zeker in Nederlandse
verhoudingen kan de rol van de commissarissen de nadelen van het potentiële
tegenstrijdig belang bij het bestuur voor een belangrijk deel wegnemen.

9.2.3 Het bypass argument: vijandige overnames als veiligheidsklep

Een volgend argument tegen een actieve rol van de vennootschapsleiding is het
argument dat een vijandige overname fungeert als veiligheidsklep (safety-valve)
voor het systeem, het zogenoemde bypass argument. Een vijandige overname
fungeert als stok achter de deur. De vennootschapsleiding kan in alle andere
situaties een ruime bestuursautonomie worden gegeven juist omdat vervanging
van de vennootschapsleiding via een vijandige overname tot de mogelijkheden
behoort. Als de leiding van de doelvennootschap zich in onderhandelingen niet
laat leiden door het belang van aandeelhouders of haar bevoegdheden mis-
bruikt, kan de wederpartij ervoor kiezen zich met een openbaar bod, over het
hoofd van de vennootschapsleiding heen, rechtstreeks tot aandeelhouders te
wenden. Dit houdt de vennootschapsleiding als het ware eerlijk. Een passivi-
teitsregel in vijandige overnamesituaties is dus niet alleen consistent met het
uitgangspunt van een sterke vennootschapsleiding, het wordt er zelfs door
versterkt. Door het bestaan van een veiligheidsklep in de vorm van een
vijandige overname, kan de vennootschapsleiding buiten de overnamecontext
extra veel beleidsvrijheid worden gegeven.43 Deze veiligheidsklep werkt alleen
als de vennootschapsleiding in vijandige overnamesituaties een passieve rol
heeft en geen beschermingsmaatregelen kan nemen.44

In de VS zijn de voorstanders van een actieve rol van de vennootschaps-
leiding door dit argument niet overtuigd.45 Overnamebiedingen zijn niet de
enige manier waarop buitenstaanders zich rechtstreeks tot aandeelhouders
kunnen wenden. Dit kan ook via een proxy contest. En niemand verwacht
van de board dat het zich hierbij neutraal opstelt. Integendeel, de zittende board
is daarbij meestal zeer actief. De kosten die zittende directors maken in een
proxy gevecht worden in principe zelfs door de vennootschap vergoed.46 Er

42. Zie in dit verband de eisen die worden gesteld door de Sarbanes-Oxley Act. Zie Van
Ginneken (2004), p. 151-152. Zie over de tekortkomingen van onafhankelijkheid ook
Kroeze (2005a) en Rodrigues (2008).

43. Zie Bebchuk (2002), p. 996. Hiertegen: Bainbridge (2006c), p. 809-811.
44. Bebchuk (2002), p. 996, Gilson (1981a), p. 850 en Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1200.
45. Zie o.a. Bainbridge (2006c), p. 810.
46. Zie § 7.2.3.
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wordt zelfs gesteld dat een passieve opstelling bij een proxy contest in strijd zou
zijn met de wettelijke verplichtingen om het belang van de vennootschap en haar
aandeelhouders te dienen.47 Ditzelfde geldt bij een vijandige overname. Totdat de
directors door een succesvolle bieder zijn ontslagen hebben zij een fundamentele
plicht om aandeelhouders te beschermen. Dit kan ook betekenen dat de board een
vijandige overnamemoet afweren.48 Ditwordt door de rechtspraak bevestigd. In de
Unocal-uitspraak is bepaald dat volledige passiviteit in het zicht van een vijandige
overname niet in lijn is met de fiduciaire verplichtingen.49 Sterker nog, deze
verplichten de board om alternatieven te zoeken. De board is bij een inadequaat
bod ten minste verplicht om beschermingsmaatregelen te nemen om de acceptatie
van het vijandig bod te vertragen, zodat men een hoger bod kan uitlokken. Dit
omdat er anders het risico bestaat dat aandeelhouders ingaan op het inadequate bod
omdat het superieure alternatief er nog niet is.50 Kortom, overnamebiedingen zijn
niet de enige veiligheidsklep voor het systeem, er zijn ook nog proxy contests.51

Ik ben het eens met de gedachte dat een vijandige overname tot op zekere
hoogte fungeert als een soort veiligheidsklep op het systeem. Wel denk ik dat de
behoefte aan deze veiligheidsklep in Nederland minder groot is dan in de VS.
Dit komt door de in Hoofdstuk 8 geanalyseerde verschillen tussen beide
systemen. In de VS heeft de board een grotere bestuursautonomie, en is
vervanging veruit de belangrijkste mogelijkheid om de vennootschapsleiding
te disciplineren. Het is meer alles of niets. In een dergelijk systeem spelen
vijandige overnames een belangrijkere rol. In Nederland hebben aandeelhou-
ders meer bevoegdheden en dus meer mogelijkheden om bij te sturen zonder
dat het meteen om vervanging van de vennootschapsleiding gaat. Het systeem
is wat gematigder. Het goedkeuringsrecht van art. 2:107a BW zorgt ervoor dat
aandeelhouders zeggenschap hebben over belangrijke besluiten, de ava stelt het
dividend vast en besluit tot uitgifte van aandelen en heeft langs deze weg een
meer constante invloed op het bestuur.52 De vennootschapsleiding heeft de ava
als het ware vaker nodig. Desondanks ben ik van mening dat het ook in
Nederland voor een effectieve controle op de vennootschapsleiding belangrijk is
dat een bepaalde veiligheidsklep aanwezig is waarmee de vennootschapsleiding

47. Bainbridge (2006c), p. 810. § 141(b) DGCL bepaalt dat een director in functie is totdat zijn
opvolger is benoemd. Een director mag dus niet bij de eerste de beste aankondiging dat er
een proxy gevecht aankomt besluiten geen weerstand meer te bieden, hij moet conform
§ 141(a) DGCL tot dat moment de vennootschap besturen en het belang van de vennoot-
schap en aandeelhouders dienen, aldus Bainbridge.

48. Bainbridge (2006c), p. 810.
49. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), p. 954.
50. Zie Bainbridge (2006c), p. 811.
51. Zie hierover de polemiek tussen Lipton en Gilson, die grotendeels om deze vraag draait,

Gilson (2001b), Lipton & Rowe (2002), Gilson (2002) en Lipton (2002).
52. Zie § 8.2.
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in het ultieme geval kan worden vervangen. Daarbij moet worden bedacht dat een
vijandige overname niet de enige veiligheidsklep behoeft te zijn. Vervanging van
de leiding kan ook via een ava, waarin aandeelhouders hun vennootschapsrechte-
lijke bevoegdheden tot ontslag kunnen uitoefenen. Hier kleeft wel een aantal
nadelen aan, waardoor deze route mijns inziens een minder effectieve veilig-
heidsklep vormt. Hierbij moet worden gedacht aan de bekende rational apathy,
free rider en collective action problemen, waardoor aandeelhouders geen effec-
tieve actie kunnen ondernemen. Mede door allerlei praktische problemen, is de
ava daarnaast een moeizaam forum voor effectieve besluitvorming. Daarbij is een
verschil met de VS het Amerikaanse proxy voting systeem, zoals naar voren
gekomen in Hoofdstuk 7. In de VS geloven tegenstanders van een actieve rol van
de vennootschapsleiding niet in de effectiviteit van proxy contests als veilig-
heidsklep. Zij wijzen niet alleen op de genoemde problemen, maar ook op de
proxy rules, die in hun ogen de board bevoordelen, en op de praktijk waarbij
poison pills worden gecombineerd met staggered boards. Hierdoor zijn proxy
contests in hun ogen geen reële veiligheidsklep.53 Het is juist dat het proxy voting
systeem, ook in de VS, niet ideaal werkt en de argumenten dat een proxy gevecht
een aantal nadelen kent zijn valide, maar de infrastructuur en mogelijkheden zijn
er wel. Bovendien is de laatste jaren een toename te zien in succesvolle proxy
contests, mede door het toenemende aandeelhoudersactivisme van hedge funds.54

Er is ook een duidelijke beweging te constateren om proxy contests op dit punt
gemakkelijker te maken. Aandeelhouders gebruiken hiervoor het proxy systeem
zelf en doen in toenemende mate aandeelhoudersvoorstellen die dit bewerk-
stelligen. Daarnaast neemt ook de SEC duidelijk regulatoire initiatieven op dit
vlak.55 In de VS leunt het Delaware Supreme Court dan ook sterk op de gedachte
dat proxy contests een mogelijke veiligheidsklep zijn. Zolang een proxy contest
mogelijk is, worden beschermingsmaatregelen in principe in stand gelaten. Zeker
tot het moment dat er in Nederland en in Europa een goed werkend proxy voting
systeem bestaat, moeten wij met dit verschil rekening houden. Wij hebben in
Nederland aan de ene kant minder behoefte aan een veiligheidsklep. Aan de
andere kant is het alternatief voor een vijandige overname, een proxy contest, hier
minder goed ontwikkeld.

Kortom, mijns inziens speelt de mogelijkheid van een vijandige overname
ook in ons corporate governance systeem een belangrijke rol, naast de reguliere
bevoegdheden van aandeelhouders. De vraag is echter of dit uitsluitend kan
worden bewerkstelligd door invoering van de passiviteitsregel. Mijns inziens is
dat niet het geval. De mogelijkheid om beschermingsmaatregelen te nemen sluit de
vijandige overname als veiligheidsklep niet per se uit. Het gaat erom hoe deze
beschermingsmaatregelen mogen worden gebruikt (zie hierna Hoofdstuk 10).

53. Zie o.a. Gilson (2001b), p. 502-506.
54. Zie Dent (2008), p. 1264-1269 en McDonnell (2009), p. 175-178.
55. Zie hierover § 7.2.3.
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9.2.4 Het structurele argument: analogie met gewone aandelentransacties

Een volgend argument tegen een rol van de vennootschapsleiding in vijandige
overnamesituaties, en dus voor passiviteit, is mede gebaseerd op de analogie
met gewone aandelentransacties. De vennootschapsleiding heeft bij een gewone
aan- en verkooptransactie op de beurs geen enkele rol, waarom zou dat bij
vijandige overnames anders zijn? De vennootschapsleiding heeft net zo min een
rol bij een vijandige overname als bij het besluit van een aandeelhouder om zijn
aandeel op de beurs te verkopen, zo luidt de gedachte. Volgens tegenstanders
van een actieve rol van de vennootschapsleiding gaat het uiteindelijk om
eigendom en de individuele vrijheid van een eigenaar om zijn eigendom te
verkopen, vergelijkbaar met de vrijheid van de eigenaar van een huis om zijn
huis te verkopen. Daar moet de vennootschapsleiding zich niet mee bemoeien.
Deze redenering staat bekend als the structural argument of the shareholder
choice argument.56 Het is nauw gelieerd aan de redenering dat besluiten in
vijandige overnamesituaties anders moeten worden behandeld dan andere
besluiten van de vennootschapsleiding, met name aan het bypass argument
(zie hiervoor). Daar gaat het om de mogelijkheid voor een derde (de bieder) om
zich ongehinderd over het hoofd van de vennootschapsleiding heen rechtstreeks
tot aandeelhouders te wenden. Bij het structural argument gaat het om de
mogelijkheid voor aandeelhouders om hun aandelen te kunnen verkopen aan
wie ze willen. Tussen beide lijnen van argumentatie (zowel voor als tegen)
bestaat een behoorlijke overlap. Tegenstanders van een actieve vennootschaps-
leiding stellen dat dit recht om te verkopen in wezen een onderdeel is van de
werking van een vijandige overname als veiligheidsklep. Voorstanders stellen
zoals gezien daar tegenover dat er verschillende veiligheidskleppen zijn, maar
stellen bovendien dat er wel degelijk verschil zit tussen het recht om aandelen
via de beurs te verkopen en het recht om, door middel van het aanmelden van
aandelen, de uitkomst van een overnamebod te bepalen.

Bainbridge stelt dat aandeelhouders dit laatste recht in het Amerikaanse
corporate governance systeem niet hebben. De analogie met eigendom gaat
volgens hem niet op; aandeelhouders zijn geen eigenaar van de vennootschap.
Hij grijpt hierbij naar de visie van de vennootschap als een nexus of contracts.
De vennootschap is geen entiteit, maar een verzameling van de inbreng van
verschillende partijen die gezamenlijk uiteindelijk producten of diensten
leveren. De vennootschap is een juridische fictie die het complexe stelsel van
impliciete en expliciete contractuele relaties tussen deze partijen vertegen-
woordigt. Aandeelhouders zijn maar één van de partijen die in dit systeem een
inbreng leveren. Andere partijen zijn onder meer werknemers en leveranciers.
De verhoudingen met werknemers en crediteuren kunnen in expliciete con-
tracten worden vastgelegd. Bij aandeelhouders kan dit niet. Daarom biedt de

56. Zie Bainbridge (2006c), p. 811-817 en Bainbridge (2002b), p. 709.
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wet default rules waarin de verhoudingen tussen aandeelhouders en de vennoot-
schap worden vastgelegd. Dit is een soort contractuele relatie. Eigendom is
geen onderdeel van dit concept; het is niet mogelijk om eigenaar te zijn van een
juridische fictie. Aandeelhouders zijn dus ook geen eigenaar van de vennoot-
schap, maar hebben bepaalde rechten die voortvloeien uit de van toepassing
zijnde contractuele relatie.57 Vanuit dit perspectief zijn aandeelhouders slechts
eigenaar van de residual claim op de activa en winsten van de vennootschap, de
claim die overblijft nadat alle andere partijen zijn voldaan, niet van de
vennootschap zelf.58 De mogelijkheid voor een aandeelhouder om zijn aandeel
te verkopen vloeit dus niet voort uit het feit dat hij eigenaar is, maar uit de
voorwaarden van het contract waartoe hij vrijwillig is toegetreden. De speci-
fieke contractsvoorwaarden zijn te vinden in de wet, de statuten van de
vennootschap en de rechtspraak. Op grond van deze voorwaarden hebben
aandeelhouders volgens Bainbridge wel het recht om hun aandelen op de beurs
te verkopen, maar niet het recht om op een overnamebod in te gaan. Met andere
woorden, zij hebben geen contractueel recht op een overnamebod, aldus
Bainbridge. Of een aandeelhouder een premie ontvangt voor zijn aandelen
door in te gaan op een overnamebod is onderworpen aan het oordeel van de
board.59

Het recht om uiteindelijk de uitkomst van een overnamebod te bepalen,
vloeit volgens Bainbridge evenmin voort uit het feit dat aandeelhouders het
recht hebben om te stemmen. Er is geen sprake van een aandeelhouders-
democratie. Aandeelhouders hebben wel stemrecht, maar dit wordt voor een
groot deel door het vennootschapsrecht ingeperkt, en met rede. Dit komt
volgens Bainbridge door het belang dat het vennootschapsrecht hecht aan
een ruime bevoegdheid voor de board om de vennootschap te besturen
(authority). Aandeelhouders moeten niet te veel mogelijkheden krijgen om
zich op het terrein van directors te begeven en de bestuursautonomie van de
board in te perken. Het stemrecht van aandeelhouders is geen onderdeel van het
besluitvormingsproces binnen de vennootschap, maar één van de manieren

57. De juistheid van dit inzicht wordt volgens Bainbridge aangetoond door de erkenning dat de
aankoop van aandelen in een bepaalde vennootschap deze aandeelhouder nog niet het recht
geeft op toegang tot de bedrijfsgebouwen van die vennootschap. Zie Bainbridge (2002b), p.
28. Zie ook Lipton & Rosenblum (1991), p. 189-195.

58. Zie o.a. Fama & Jensen (1985), p. 102-103. Zie Bainbridge (2006c), p. 777.
59. Zie Bainbridge (2006c), p. 813-817 en Bainbridge (2002b), p. 711. Dit standpunt is door het

Delaware Chancery Court expliciet verwoord: ‘..shareholders do not possess a contractual
right to receive takeover bids. The shareholders’ ability to gain premiums through takeover
activity is subject to the good faith business judgment of the board of directors in structuring
defensive tactics.’ Zie Moran v. Household International, Inc., 490 A.2d 1059 (Del.Ch.), p.
1070, aff’d 500 A.2d 1346 (Del. 1985) en Accord Shamrock Holdings, Inc. v. Polaroid
Corp., 559 A.2d 257 (Del.Ch. 1989), p. 272.
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waarop de board ter verantwoording kan worden geroepen (een accountability
tool). En, aldus Bainbridge, niet eens zo’n belangrijke.60

Deze laatste redenering van Bainbridge over het stemrecht overtuigt mij niet. In
Nederlandse verhoudingen kan niet worden gezegd dat het stemrecht van
aandeelhouders niets met de interne besluitvorming te maken heeft, en dat
het slechts een onbelangrijke accountability tool is. Het fundamentele recht van
aandeelhouders om te stemmen, en daarmee met name de vennootschapsleiding
te benoemen is mijns inziens wel degelijk een cruciaal onderdeel van het
systeem. Ook zijn betoog omtrent het eigendomsrecht van aandeelhouders vind
ik voor deze discussie niet doorslaggevend. Nog daargelaten of men gelooft in
de contractuele benadering van de vennootschap en of een aandeelhouder nu
wel of niet eigenaar is van de vennootschap, mijns inziens heeft een aandeel-
houder uiteindelijk het recht zijn aandeel te verkopen, ook in een openbaar bod.
De vrije verhandelbaarheid van aandelen is een kernelement van een beurs-
vennootschap.61 Het gaat hier om de vraag of hierbij een actieve rol voor de
vennootschapsleiding is weggelegd, of dat een passieve houding beter is. Ik
volg hierbij niet zozeer de argumentatie van Bainbridge, dat een actieve rol van
de vennootschapsleiding onderdeel is van de impliciete contractuele relatie
waartoe hij is toegetreden, maar richt mij op de vraag of er een toegevoegde
waarde zit in een rol van de vennootschapsleiding, ook vanuit aandeelhouders-
perspectief. Langs die lijnen kan volgens mij een vergelijking worden gemaakt
met juridische fusies en andere belangrijke besluiten. Het is duidelijk dat de wet
uitonderhandelde overnametransacties via een juridische fusie anders behandelt
dan aandelentransacties via de beurs. Bij de eerste categorie is medewerking
van de vennootschapsleiding nodig. Zonder deze medewerking is een fusie niet
mogelijk. Bij reguliere aandelentransacties speelt de vennootschapsleiding
doorgaans geen enkele rol. De vraag wat bij overnamebiedingen de juiste rol
is van de vennootschapsleiding, kan dus worden geherformuleerd tot de vraag
of een vijandig bod meer lijkt op een fusie of op een gewone aan- of verkoop
transactie op de beurs. Als het meer lijkt op een fusie, is er een rol voor de
vennootschapsleiding weggelegd; als het meer lijkt op een gewone aandelen-
transactie, ligt een passieve houding in de rede. Ik ben geneigd te zeggen dat de
situatie meer lijkt op een juridische fusie. En er zijn goede redenen om de
vennootschapsleiding in een juridische fusie een belangrijke rol te geven.
Dezelfde redenen zijn aan te voeren voor een actieve rol van de vennoot-
schapsleiding bij vijandige overnamebiedingen. Dit is ook in lijn met de
systematiek rondom andere belangrijke besluiten. Naast fusiebesluiten kunnen

60. Zie Bainbridge (2006c), p. 812-813 en Bainbridge (2002b), p. 710. Zie ook uitgebreid
Bainbridge (2006a), waarin hij zijn visie geeft waarom aandeelhouders zo weinig rechten
hebben en het goed is dat het stemrecht van aandeelhouders zo beperkt is.

61. Zie o.a. The Anatomy of Corporate Law (2009), p. 11-12 en Bainbridge (2002), p. 11-12.
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ook besluiten in de zin van Art. 2:107a BW en fusie en splitsing in ons
vennootschapsrecht in principe alleen geschieden op voorspraak van het
bestuur. Dat past ook in het systeem, waarin de vennootschap door het bestuur
wordt bestuurd, en niet door aandeelhouders. Waarom zouden deze argumenten
voor een actieve rol van de vennootschapsleiding bij een vijandig overnamebod
dan niet gelden? Deze argumenten komen in de volgende paragraaf, waar het
gaat om de argumenten voor een actieve vennootschapsleiding, nader aan de
orde. Hier kan worden geconcludeerd dat uit het gegeven dat aandeelhouders in
normale omstandigheden hun aandelen zonder inmenging van de vennoot-
schapsleiding kunnen verkopen, niet noodzakelijkerwijze volgt dat de vennoot-
schapsleiding bij vijandige overnamebiedingen passief moet blijven.

9.3 Argumenten voor een actieve rol van de vennootschapsleiding

9.3.1 Het comparative advantage argument: de vennootschapsleiding bevindt
zich in de beste positie om een bod te beoordelen

Het comparative advantage argument is een van de belangrijkste argumenten
voor een actieve rol van de vennootschapsleiding. Het komt erop neer dat de
vennootschapsleiding in vergelijking tot aandeelhouders beter gepositioneerd is
om belangrijke beslissingen te nemen. De vennootschapsleiding is nu juist
aangesteld om, (mede) namens aandeelhouders, dit soort besluiten te nemen,
ook in vijandige overnamesituaties. Een actieve rol vloeit voort uit de opzet en
systematiek van het vennootschapsrecht. Niet voor niets wordt bepaald dat de
vennootschap door het bestuur wordt bestuurd. Bedrijfsbeslissingen worden in
principe zonder inmenging van aandeelhouders genomen. Dit is ook door de
Hoge Raad een aantal keren nadrukkelijk bevestigd.62 Voor deze sterke centrale
rol zijn goede redenen. Een van de kenmerken en voordelen van een beurs-
vennootschap met wijdverspreid aandelenkapitaal is dat er een gecentraliseerde
leiding is.63 Aandeelhouders kunnen de vennootschap niet besturen. Zij moeten
zich zelfs niet te concreet met het bestuur bemoeien.64 Een van de belangrijke
redenen voor deze bestuursautonomie is gelegen in het feit dat het bestuur het
beste in staat is om vaak complexe afwegingen te maken op basis van de meest
complete en accurate informatie. Slechts een beperkt aantal belangrijke beslui-
ten vereisen betrokkenheid of besluitvorming van aandeelhouders. En zelfs bij
deze belangrijke aandeelhoudersbeslissingen speelt de vennootschapsleiding
een cruciale rol. Zo kan een fusie of een splitsing slechts tot stand komen op

62. Zie laatstelijk HR 9 juli 2010, JOR 2010/228 m.nt. Van Ginneken, rov. 4.4.
63. Zie o.m. The Anatomy of Corporate Law (2009), p. 12-14, Bainbridge (2002), p. 8-11.
64. Zie hierover uitgebreid Raaijmakers (2006a).
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voorstel van het bestuur, dat is goedgekeurd door de rvc.65 De leiding van de
vennootschap bevindt zich kennelijk in de beste positie om de noodzakelijke
afwegingen te maken. Dit systeem is ook voor aandeelhouders het beste.
Waarom zou de vennootschapsleiding die actieve rol in vijandige overnamesi-
tuaties dan niet spelen?66 Tegenstanders van een actieve vennootschapsleiding
erkennen dat het vennootschapsrecht de vennootschapsleiding bij gewone
transacties een grote rol geeft, omdat deze zich in vergelijking met aandeel-
houders in een betere positie bevindt om te kiezen tussen alternatieven.67 Zij
betogen echter dat het voordeel van deze actieve rol zich niet voordoet bij
vijandige overnames. Aandeelhoudersbemoeienis is onder normale omstandig-
heden, zoals bij beslissingen rondom een belangrijke investering, praktisch
gezien niet reëel. Dat is in de overnamecontext anders.68 In die situaties kunnen
aandeelhouders net zo goed zelf beslissen.69 Zij zijn heel goed in staat de
afweging te maken of het wel of niet verstandig is hun aandelen aan te bieden.
Bovendien bevinden zij zich als residual claimants in de beste positie om een
en ander zuiver te beoordelen, omdat het nu eenmaal uiteindelijk om hun
belangen gaat.70

Tegen deze redenering is wel wat in te brengen. Ten eerste is het de vraag of het
zinvol is om de rol van de vennootschapsleiding te baseren op het onderscheid
tussen een vriendelijke en een vijandige transactie. Vijandige overnamebiedin-
gen en uitonderhandelde (vriendelijke) overnames hebben veel gemeen. Het is
vaak niet goed te onderscheiden of een transactie vijandig of vriendelijk is.
Overnames die vijandig beginnen eindigen meestal in een uitonderhandelde
transactie, waarbij partijen overeenstemming hebben bereikt. Dergelijke trans-
acties eindigen dus vaak vriendelijk, maar kunnen in essentie een vijandig
karakter hebben. Het onderscheid is moeilijk te maken. Bovendien is het de
vraag of er een principieel verschil is tussen de besluitvorming bij vriendelijke
transacties en in vijandige overnamesituaties. In beide situaties is er een
potentieel gevaar dat de vennootschapsleiding zich door haar eigen belangen
laat leiden, en niet door het belang van de vennootschap en de aan haar
verbonden onderneming. Speelt dit gevaar dan niet meer bij besluiten die zijn
genomen in het kader van overnameonderhandelingen (waar wellicht ook een
beschermend element in is te ontdekken) omdat het uiteindelijk gaat om een

65. Zie art. 2:312 lid 1 en lid 4 BW.
66. Het lijkt er op, dat rechters in Delaware hebben vastgesteld dat, net als bij vriendelijke

overnames, de voordelen van het behouden van een rol voor de board (board authority) de
kosten van mogelijke nadelige gevolgen van deze rol ruimschoots overstijgen. Zie Dooley
(1992), p. 525, Bainbridge (2006c), p. 828 en Bainbridge (2002b), p. 718.

67. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1198.
68. Bebchuk (2002), p. 996.
69. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1198.
70. Zie ook High Level Group (2002a), p. 20-21.
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vriendelijke transactie? Bovendien zullen de momenten waarop een en ander
(bijna) vijandig wordt vaak niet bekend zijn. Zo beschouwd kunnen allerlei
handelingen zoals reorganisaties (de verkoop van een slecht renderend onder-
deel), acquisities en het uitkeren van dividend, ook worden gezien als bescher-
mingsmaatregelen, vooruitlopend op een mogelijk vijandig bod.71 Wat is het
principiële verschil tussen maatregelen die vlak voor of vlak na een bod worden
genomen? Kortom, het is niet zinvol om de norm te baseren op het onderscheid
tussen vriendelijke en vijandige situaties.72

Een tweede argument ziet op het feit dat de vennootschapsleiding beter is
gepositioneerd om biedingen in te schatten. Zelfs als het lukt om een onder-
scheid te maken tussen vriendelijke en vijandige situaties, dan nog gaat volgens
de voorstanders van een actieve vennootschapsleiding het argument dat aan-
deelhouders net zo goed kunnen beslissen niet op. De vennootschapsleiding
bevindt zich ook in vijandige overnamesituaties in een betere positie om
dergelijke beslissingen te nemen. De beslissingen inzake overnames zijn zo
ingewikkeld, dat deze aan de vennootschapsleiding moeten worden overge-
laten.73 Overnamesituaties zijn doorgaans erg complex. Er moeten vaak op
korte termijn concurrerende gegevens en plannen worden vergeleken, waarbij
een grote hoeveelheid complexe (financiële) informatie, met tegenstrijdige
conclusies, over de markt wordt uitgestort. De situatie is doorgaans hectisch,
en kan van dag tot dag veranderen. De waardering van een of meer biedingen
en eventuele alternatieve scenario’s kan in de praktijk lastig zijn, zeker zonder
te beschikken over bepaalde bedrijfsspecifieke informatie die de vennoot-
schapsleiding wel heeft. Dit geldt ook voor het maken van afwegingen tussen
allerlei belangen, voorspellingen, prognoses en adviezen van verschillende

71. Zie ook Coffee (1986), p. 40-60.
72. Bainbridge (2006c), p. 807-809 en Lipton (1979), p. 104. Bainbridge stelt dat, tot in het

extreme doorgetrokken, betoogd zou kunnen worden dat de passiviteitsgedachte met zich
brengt dat ook in fusieonderhandelingen de bevoegdheid van de vennootschapsleiding zou
moeten worden beperkt of de handelingen streng zouden moeten worden getoetst. Immers,
een bestuur dat bang is om als gevolg van een vijandig bod te worden vervangen, zal een
vriendelijke transactie kunnen uitonderhandelen op voorwaarden, die niet zozeer gunstig
zijn voor aandeelhouders, maar voor zichzelf. De passiviteitsgedachte impliceert eigenlijk
ook, als het consequent wordt doorgetrokken, dat ook allerlei andere handelingen (zoals
reorganisaties, acquisities en dividenduitkeringen), zouden moeten worden onderworpen aan
een strenge rechterlijke toetsing omdat ze theoretisch gezien genomen kunnen zijn voor-
uitlopend op een mogelijk vijandig bod. Dat kan niet de bedoeling zijn. Bainbridge (2006c),
p. 816-817. Vanuit Amerikaans perspectief is deze redenering wel enigszins te volgen. In
ons systeem zijn dit soort besluiten, als ze belangrijk genoeg zijn, veelal al onderworpen aan
goedkeuring door de ava (majeure reorganisaties, acquisities en desinvesteringen, dividend-
uitkeringen). Daarvoor is dus meestal al goedkeuring van aandeelhouders vereist, en is
strenge rechterlijke toetsing niet nodig. Dat is in de VS anders. Daar heeft de ava over dit
soort transacties besluiten niets te zeggen.

73. Zie Bainbridge (2006c), p. 808-809, waar hij hiervan enkele voorbeelden geeft en Lipton
(2002), p. 1064.
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specialisten. Bovendien kunnen er meer belangen spelen dan alleen de belangen
van aandeelhouders (zie hierna). De afweging van die belangen kan niet goed
aan alleen aandeelhouders worden overgelaten. Juist omdat wijdverspreide
aandeelhouders over onvoldoende informatie beschikken en niet goed in staat
zijn om dit soort belangenafwegingen te maken, geeft het vennootschapsrecht
buiten de vijandige overname context een grote rol aan de vennootschapslei-
ding. De vraag is waarom dit bij vijandige overnames anders zou zijn.74

Er wordt in dat verband vaak betoogd dat aandeelhouders er zelf ook voor
kiezen om de board de ruimte te geven om als gatekeeper op te treden, ook in
overnamesituaties. De reden hiervoor is dat een dergelijke rol uiteindelijk ook
voor aandeelhouders het beste is.75 Deze stelling wordt veelal ondersteund met
een verwijzing naar empirische gegevens. Meer dan de helft van de beurs-
vennootschappen in de VS heeft een poison pill en een staggered board, terwijl
bekend is dat deze combinatie een hoge mate van bescherming biedt. Ook
wordt verwezen naar een aantal onderzoeken over beschermingsmaatregelen bij
vennootschappen die naar de beurs gaan (initial public offerings (IPO’s)).76 Dit
onderzoek wijst uit dat bij IPO’s de meeste statuten zodanig zijn vormgegeven,
dat de board ruime mogelijkheden heeft om te beschermen tegen vijandige
overnames.77 Bij een beursgang hebben vennootschappen onmiskenbaar een
duidelijke prikkel om hun corporate governance zo in te richten dat deze voor
aandeelhouders gunstig is. Het succes van de beursgang, een zo hoog mogelijke
opbrengst, wordt immers volledig bepaald door potentiële aandeelhouders. Hoe
meer belangstelling van aandeelhouders, hoe hoger de uitgiftekoers. Als bescher-
mingsmaatregelen vanuit aandeelhoudersperspectief onwenselijk zouden zijn,
dan zouden deze bij beursgangen zoveel mogelijk worden vermeden. Zo bezien,
is het feit dat veel statuten bij beursintroducties beschermingsmaatregelen
bevatten een teken dat een zekere mogelijkheid tot bescherming de optimale
inrichting is, ook vanuit aandeelhoudersperspectief. Er wordt zelfs gesteld dat dit
bewijst dat beschermingsmaatregelen een positief effect kunnen hebben op
aandeelhouderswaarde.78 Dit argument wordt dan ook door veel voorstanders
van een actieve vennootschapsleiding naar voren gebracht.79 De onderzoeken

74. Zie Bainbridge (2006c), p. 808-809. De vennootschapsleiding zou niet alleen een grote rol
moeten spelen, haar beslissingen moeten ook, net als alle ondernemersbeslissingen, zeer
terughoudend worden getoetst. Dit pleit er volgens Bainbridge dus ook voor om deze
beslissingen terughoudend te toetsen, aan de business judgment rule, net als alle andere
ondernemersbeslissingen. Anders: Bebchuk (2002), p. 996.

75. Zie in gelijke zin o.a. Coffee (1986).
76. Bainbridge (2006c), p. 814-815. Zie ook Stout (2002b), p. 1206.
77. Zie Coates (2001) en Daines & Klausner (2001). Zie (echter) Daines (2003).
78. Zie Daines & Klausner (2001), p. 84-85. Zie ook Klausner (2003) en Stout (2002b), p. 1206.

Zie over een ander IPO-onderzoek Stout (2003b), p. 703-710.
79. Zie o.a. Lipton (2002), p. 1057-1058, Stout (2002c), p. 847-856 en Kahan & Rock (2003).
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zijn echter niet eenduidig en moeilijk te doorgronden.80 Zo wordt gewezen op het
feit dat aandeelhouders in de VS gedurende de laatste jaren in het algemeen tegen
statutenwijzigingen stemmen die vervanging van de board moeilijker maken. Dit
strookt weer niet met de bevindingen van de eerdergenoemde onderzoeken.81

Daartegenover staat dat een aantal meer recente onderzoeken toch ook weer
wijzen op de voordelen van beschermingsconstructies, uiteindelijk (dus) ook voor
aandeelhouders.82 Het is moeilijk te beoordelen hoeveel waarde aan deze
onderzoeken moet worden gehecht. Nog los van deze onderzoeksresultaten,
denk ik dat de (informatie)positie van de vennootschapsleiding met zich brengt
dat het ook in overnamesituaties wenselijk is om de vennootschapsleiding een
zekere rol als gatekeeper te geven. Mede gezien het feit dat de vennootschaps-
leiding haar bevoegdheden kan aanwenden om ten behoeve van (de bescherming
van) aandeelhouders, denk ik dat een actieve vennootschapsleiding tot op zekere
hoogte ook vanuit aandeelhoudersperspectief wenselijk is. Op deze argumenten
ga ik in de volgende paragrafen in

9.3.2 Bescherming van aandeelhouders tegen structural coercion

Een veelgebruikt argument voor een rol van de vennootschapsleiding is dat een
dergelijke rol nodig is ter bescherming van aandeelhouders tegen zogenoemde
structural coercion. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan bescherming
tegen biedingen met een zodanige structuur dat zij aandeelhouders als het ware
dwingen om op het bod in te gaan. Het beste voorbeeld hiervan zijn de two-tier
front-end loaded biedingen die in het begin van de jaren ’80 in de VS
voorkwamen. Het gaat hierbij om een overname in twee fasen, dat begint
met een partieel bod. Aandeelhouders die in deze eerste fase niet op het bod
ingaan, worden in de tweede fase tegen een lagere prijs (of minder aantrekke-
lijke vergoeding) uitgestoten. Als het partieel bod slaagt, kan de overnemer
deze uitstotingsfusie als meerderheidsaandeelhouder zelf bewerkstelligen. Het

80. Zie McDonnell (2009), p. 174-175. Zie voor mogelijke verklaringen van dit fenomeen
(beschermingsmaatregelen bij IPOs) Bebchuk (2003a) en Klausner (2003).

81. Bebchuk (2002), p. 1017 en Bebchuk (2003a), p. 715.
82. Zie Straska & Waller (2010), die stellen dat hun onderzoek aangeeft dat beschermings-

maatregelen voor sommige vennootschappen goed zijn, en het algemene beeld dat bescher-
mingsmaatregelen slecht zijn voor aandeelhouders weerspreekt. Chammanur & Tian (2010)
concluderen dat ondernemingen met meer beschermingsconstructies innovatiever zijn,
hetgeen resulteert in een hogere waarde. Cremers, Nair & Peyer (2007) stellen dat in
competitieve markten, zeker markten die een lange termijn relatie met klanten en werk-
nemers eisen (bijvoorbeeld als klanten ook in de toekomst producten of diensten van de
onderneming nodig hebben om het maximale voordeel uit het product te kunnen halen),
beschermingsconstructies ook voor aandeelhouders beter zijn. Dit omdat een overname in
dit soort markten erg veel negatieve gevolgen zou hebben voor klanten en werknemers en
hierdoor bij deze groepen leidt tot onrust. Een betere bescherming voorkomt dat klanten en
werknemers weglopen.

OVERIGE ARGUMENTEN VOOR EEN ACTIEVE ROL

383



bod op Unocal, waaruit de Unocal-uitspraak voortvloeide, is een goed voor-
beeld van een dergelijk bod. Bij acceptatie van het bod kregen aandeelhouders
een bepaald bedrag in contanten; de aandeelhouders die niet op het bod
ingingen zouden uiteindelijk junk bonds krijgen.83 In dergelijke biedingen
worden aandeelhouders als het ware gedwongen om hun aandelen zo snel
mogelijk aan te melden, teneinde te voorkomen dat zij in de tweede fase
genoegen moeten nemen met de mindere vergoeding. Op deze wijze wordt er
een soort run op het bod gecreëerd, waardoor de kans groot is dat het bod (en
daarmee dus de gehele de overname) slaagt, zelfs als het geen goed bod is.84

Voorstanders van een actieve vennootschapsleiding betogen dat de vennoot-
schapsleiding beschermingsmaatregelen moet kunnen treffen teneinde aandeel-
houders hiertegen te beschermen.

Tegenstanders van een actieve vennootschapsleiding erkennen dit probleem,
maar stellen dat het voor de oplossing ervan niet nodig is om de board een rol te
geven, met alle nadelen van dien. Er zijn in de loop der tijd verschillende
oplossingen aangedragen.85 Gilson & Kraakman zoeken de oplossing in het
stellen van beperkingen aan de vorm van het bod.86 Dit laatste is in de VS in
zekere zin gebeurd en daarmee heeft dit argument in de VS aan kracht ingeboet.
Agressieve biedingen zoals gebruikt in de Unocal-zaak zijn in de VS inmiddels
verboden door de invoering van de all holders/best price regel.87 Dat wil niet
zeggen dat het argument geheel zonder betekenis is. Ook van biedingen in
contanten kan onder omstandigheden een bepaalde dwang uitgaan, bijvoor-
beeld als de verwachte post-overname waarde van de overgebleven minder-
heidsaandelen lager is dan de biedprijs.88 In Nederland zijn two-tier front-end
loaded biedingen niet toegestaan en worden aandeelhouders door de biedings-
regels behoorlijk beschermd. Hierbij kan ook worden gedacht aan de verplicht

83. Zie § 3.4.3 onder B.
84. Zie voor een beschrijving van dit probleem o.a. Bebchuk (2002), p. 981 en de daar

aangehaalde literatuur.
85. Bebchuk stelt bijvoorbeeld voor om dit op te lossen door aandeelhouders de gelegenheid te

geven over een overname te stemmen (hij noemt dit “ensuring undistorted shareholder
choice”). De bieder mag pas daadwerkelijk de controle verwerven als een meerderheid van
de aandeelhouders een overname steunen. In dat geval dienen alle aandeelhouders, dus ook
de aandeelhouders die niet voor de overname hebben gestemd, een eerlijke kans om hun pro
rata deel van de overnamesom te ontvangen. Door het besluit te laten lopen via een
stemming, en niet meteen via aanbieding van aandelen, kunnen aandeelhouders ongedwon-
gen beslissen, en worden zij niet gedwongen om hun aandelen aan te bieden. Zie uitgebreid
Bebchuk (2002), p. 981-988.

86. Gilson & Kraakman (1989), p. 274. Dit is volgens Bebchuk niet voldoende, zie Bebchuk
(2002), p. 982-984. Overigens benadrukt Bebchuk dat de oplossing van Gilson & Kraakman
in ieder geval beter is dan de board de bevoegdheid geven. Zie Bebchuk (2002), p. 983.

87. Zie § 5.2.3 onder C.
88. Zie Bebchuk (2002), p. 981-982 en de daar aangehaalde literatuur.
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bod regeling, die aandeelhouders eveneens een zekere bescherming biedt (en in
de VS ontbreekt, zoals besproken in Hoofdstuk 5). Bovendien zijn dergelijke
dwingende overnametactieken in Nederland ook al niet mogelijk omdat, zoals
in Hoofdstuk 6 beschreven, het uitstoten in de tweede fase in Nederland minder
gemakkelijk is dan in de VS. In § 8.2 kwam op grond van deze verschillen al
aan de orde dat aandeelhouders in Nederland beter worden beschermd dan in de
VS. Dit is een belangrijk verschil. Ik acht het structural coercion argument voor
een actieve rol van de vennootschapsleiding voor de Nederlandse situatie dan
ook minder belangrijk.

9.3.3 Bescherming van aandeelhouders tegen substantive coercion

Er is nog een argument dat erop neerkomt dat een actieve rol van de vennoot-
schapsleiding gewenst is ter bescherming van aandeelhouders. De vennoot-
schapsleiding moet aandeelhouders kunnen beschermen tegen zogenoemde
substantive coercion. Dit argument heeft grote raakvlakken met het argument
uit de vorige paragraaf (de bescherming van aandeelhouders tegen structural
coercion) en met het argument uit § 9.3.1, het comparative advantage argument
(de board bevindt zich in een betere positie dan aandeelhouders om het bod te
beoordelen). Bij openbare biedingen kan het voor aandeelhouders lastig zijn om
de biedingen op juiste waarde te schatten. Het gaat vaak om zeer complexe
(financiële) informatie en berekeningen, die moeilijk te doorgronden zijn.
Bovendien zullen, zeker bij concurrerende biedingen, de verschillende partijen
doorgaans diverse deskundigen inschakelen, die elkaar tegenspreken over de
aantrekkelijkheid van de voorliggende alternatieven. De vennootschapsleiding
is in deze situaties bij uitstek in staat om de biedingen op juiste waarde te
schatten.

Of een overnamebod goed is voor aandeelhouders hangt af van de waarde
van het bod en de waarde van de doelvennootschap als zelfstandige vennoot-
schap. Deze waarde omvat zowel de waarde van de mogelijkheid om zelf-
standig te blijven als de waarde van de mogelijkheid om later nog een beter bod
te krijgen.89 Omdat het bestuur betere en meer informatie heeft over de
doelvennootschap, is het in het belang van aandeelhouders dat de vennoot-
schapsleiding hierover een beslissing neemt.90 Gilson en Kraakman hebben aan
dit gevaar (dat aandeelhouders ingaan op een inadequaat bod omdat zij niet
beschikken over de juiste informatie), de term substantive coercion gegeven.91

Deze substantive coercion zou een reden kunnen zijn om de vennootschaps-
leiding beschermingsmogelijkheden te bieden. Dit gegeven wordt reeds lange

89. Zie Bebchuk (2002), p. 999, waar hij verwijst naar Bebchuk (1985), p. 1700.
90. Zie Lipton (1979), p. 115.
91. Zie Gilson & Kraakman (1989), p. 248.
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tijd door de rechters in Delaware onderkend.92 Het Delaware Supreme Court
heeft de term substantive coercion in zijn Unitrin-uitspraak letterlijk over-
genomen en ziet dit duidelijk als een van de belangrijke argumenten waarom de
board niet passief moet zijn.93

Tegenstanders van een actieve vennootschapsleiding, met wederom
Bebchuk als een van de belangrijkste woordvoerders, erkennen dat de board
meer informatie heeft en dat het mogelijk is dat aandeelhouders de werkelijke
waarde van de doelvennootschap onderschatten en een bod daarom niet goed
kunnen beoordelen. Maar dit is volgens Bebchuk geen reden om de board bij
overnames de mogelijkheid te geven om een overname de facto te kunnen
tegenhouden, een en ander zoals dat volgens hem in de VS het geval is (hij noemt
dit het board veto-model).94 Ten eerste kan het wel zo zijn dat de board de beste
informatie heeft, feit blijft dat de board niet het beste motief heeft om de beste
beslissing te nemen. En dit blijft gevaarlijk, want boards kunnen gemakkelijk
zeggen dat een bod inadequaat is, terwijl het tegendeel moeilijk is te bewijzen.
Ten tweede behoeft de superieure informatie waarover boards beschikken niet
verloren te gaan. Boards kunnen en zullen deze informatie vaak openbaar maken
en aan aandeelhouders laten zien wat in hun ogen de werkelijke waarde is van de
vennootschap, eventueel gesteund met opinies van deskundigen. Het kan zo zijn
dat specifieke informatie niet openbaar kan worden gemaakt omdat dit de
belangen van de vennootschap zou schaden of omdat openbaarmaking van
bepaalde informatie lastig kan zijn of voor verwarring kan zorgen.95 Desondanks
stelt Bebchuk dat met de juiste openbaarmaking, eventueel gepaard met
een advies van de board, aandeelhouders toch zelf een goede afweging moeten
kunnen maken. Aandeelhouders kunnen de voor hen relevante factoren in hun
afweging betrekken. Zij zullen niet altijd de juiste afweging maken, maar het zijn
uiteindelijk hun aandelen en het is dan ook hun risico. Ze moeten dus ook het
recht hebben om deze afweging zelf te maken. Alleen als het te verwachten is dat

92. Zie Unitrin v American General Corp, 651 A2d 1384 (Del 1994), p. 1385 en Paramount
Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A2d 1140 (Del. 1989), p. 1153. Zie ook Jacobs,
Allen & Strine (2002), p. 1084.

93. Zie Unitrin v American General Corp, 651 A2d 1384 (Del 1994). Dit overigens niet
helemaal tot tevredenheid van Gilson en Kraakman, die vinden dat de rechters de term niet
goed gebruiken. Zie Gilson & Kraakman (2005), p. 1420.

94. Bebchuk (2002), p. 1000. Zie voor deze volledige argumentatie Bebchuk (2002), p. 999-1004.
95. Bebchuk (2002), p. 1001. Hij wijst op Shamrock Holdings, Inc. v. Polaroid Corp., 559 A.2d

278 (Del. Ch. 1989), p. 290 (waar het belangrijkste activum van de doelvennootschap een
grote patent claim was; de rechters onderkenden dat openbaarmaking van details van deze
claim de (onderhandelings)positie van de doelvennootschap in de procedure kon schaden)
en Chesapeake Corp. v. Shore, 771 A.2d 293 (Del. Ch. 2000), p. 332 (waar er werd betoogd
dat het openbaarmaken van bepaalde informatie bij aandeelhouders tot verwarring zou
leiden). De informatie kan ook zeer complex en moeilijk op waarde te schatten zijn,
bijvoorbeeld in de pharma industrie informatie over medische testgegevens bij de ontwikke-
ling van medicijnen.
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aandeelhouders in de meeste gevallen de verkeerde keuze zullen maken is er
reden om de beslissing over het bod volledig bij de board neer te leggen. In dat
geval zou het inderdaad in het belang van aandeelhouders kunnen zijn om ze
tegen zichzelf te beschermen en de keuze aan de board te laten.96 Bebchuk stelt
echter dat er weinig reden is om aan te nemen dat aandeelhouders geen goede
beslissingen kunnen nemen. Zeker niet bij professionele partijen zoals instituti-
onele beleggers.97 Gilson en Kraakman hebben betoogd dat dit probleem door
rechters zou kunnen worden opgelost. Hun oplossing komt erop neer dat de board
een bod alleen mag tegenhouden als de board met een afdoende analyse komt
waarom de fundamentele waarde van de doelvennootschap substantieel hoger is
dan het bod. Dit zou door de rechter moeten worden beoordeeld.98

Mijns inziens zijn er zeker omstandigheden waar de vennootschapsleiding
inderdaad het beste is gepositioneerd om actie te ondernemen teneinde
aandeelhouders te beschermen. Het overnamegevecht tussen Peoplesoft en
Oracle in 2003 levert daarvan een goed voorbeeld op. De aandeelhouders van
Peoplesoft waren zonder de maatregelen van de board beduidend slechter af

96. Bebchuk (2002), p. 1002-1003.
97. Bovendien wijst het algemene stemgedrag van aandeelhouders erop dat zij de zittende board

over het algemeen het voordeel van de twijfel geven. Dus als er al reden is voor
bezorgdheid, is het veeleer dat ze toch nog teveel vertrouwen in de board hebben en de
board te veel volgen. Zie Bebchuk (2002), p. 1003. Het is volgens Bebchuk uiteindelijk niet
de vraag of aandeelhouders beter dan de board in staat zijn om te bepalen of de vennoot-
schap zou moeten worden verkocht, zoals bijvoorbeeld Allen, Jacobs & Strine stellen (zie
Allen, Jacobs & Strine (2002a), p. 1085), maar het is de vraag wie zou moeten kunnen
bepalen of de beslissing inderdaad aan beter geïnformeerde maar misschien met tegen-
strijdige belangen kampende directors moet worden overgelaten. Bebchuk stelt dat aandeel-
houders de beste motieven hebben om deze beslissing te nemen en dit recht ook zouden
moeten hebben. Zie Bebchuk (2002), p. 1004.

98. Gilson & Kraakman (1989), p. 271. Dit is gedaan door Chancellor Allen in de door hem
geschreven uitspraak in de Interco-zaak. Hierin stond het Delaware Chancery Court het niet
toe dat de board van de doelvennootschap een bod van $74 per aandeel frustreerde ten
gunste van hun eigen business plan dat volgens een investment bank ten minste $76 per
aandeel zou opleveren. Volgens de rechter was deze bedreiging voor aandeelhouders niet
serieus genoeg om het bod te mogen frustreren. Zie City Capital Associates Ltd. Partnership
v. Interco, 551 A.2d 787 (Del. Ch. 1988), p. 799. Deze redenering laat uitdrukkelijk de
mogelijkheid open dat een rechter de board wel zou toestaan beschermingsmaatregelen te
nemen als het verschil in geprognotiseerde waarde groter zou zijn geweest dan $2. Bebchuk
is het met deze oplossing van Gilson en Kraakman niet eens, zelfs niet als het verschil in
geprognotiseerde waarde heel groot zou zijn. Hij accepteert dat een dergelijke oplossing de
meest bezwarende gevallen van misbruik door de board zouden voorkomen, maar hij stelt
dat deze regel in zijn ogen toch nog een te grote ruimte aan de board zou geven. Hij geeft er
de voorkeur aan om niet rechters maar aandeelhouders zelf te laten beslissen. Zie Bebchuk
(2002), p. 1005.
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geweest.99 De zichzelf beschermende board is niet het enige gevaar voor
aandeelhouders, het bod zelf kan ook een gevaar opleveren. Het kan de waarde
van de vennootschap vernietigen, zoals bij Peoplesoft dreigde te gebeuren.100

Daarnaast blijft staan dat de vennootschapsleiding meer informatie heeft dan
aandeelhouders, en daardoor waarschijnlijk de waarde van de verschillende
scenario’s beter kan inschatten. Ook al probeert de vennootschapsleiding zoveel
mogelijk transparantie te betrachten, er blijft altijd informatie die niet of niet goed
kan worden gedeeld of overgebracht. Sommige vertrouwelijke informatie kan nu
eenmaal niet openbaar worden gemaakt. Bovendien zal informatie niet altijd door
de markt en door aandeelhouders adequaat kunnen worden ingeschat. Dit komt in
feite weer neer op de beperking van de ECMH en het comparative advantage
argument. Zelfs in normale situaties blijkt de markt complexe informatie niet altijd
goed te verwerken. Dat zal dan helemaal zo zijn in vijandige overnamesituaties,
waarbij er meerdere partijen zijn die, met behulp van deskundigen, verschillende
waarderingen zullen verdedigen.101 Het zal voor aandeelhouders lastig zijn om alle
informatie teanalyserenen teverwerkenendusomdevoorliggendealternatievenop
juiste waarde te schatten. Deze argumenten pleiten mijns inziens allemaal voor een
actieve rol van de vennootschapsleiding en tegen de passiviteitsregel.

9.3.4 De bargaining power hypothesis: de vennootschapsleiding als
onderhandelaar

Eenvolgendargumentvoor eenactieve rol vandevennootschapsleiding iseveneens
gebaseerd op het uitgangspunt dat deze de belangen van aandeelhouders kan
behartigen. Het gaat hier niet zozeer om het beschermen van aandeelhouders,
maar om het feit dat de vennootschapsleiding de haar gegeven bevoegdheden kan
gebruiken om met de bieder te onderhandelen over een hoger bod of betere
voorwaarden.102 Een actieve rol van de vennootschapsleiding is dus gunstig voor

99. Zie Arlen (2006), p. 14-19. Het bod van Oracle was laag en dreigde de zojuist aangekon-
digde fusie tussen Peoplesoft en J.D. Edwards te ontregelen. Hierdoor ontstond grote onrust
bij klanten, die vreesden dat de producten van Peoplesoft niet meer zouden worden
onderhouden. Het schrok ook nieuwe klanten af. Het gaat in deze sector om langjarige
onderhoudscontracten. Met een opmerkelijk plan weerde de board van Peoplesoft het bod
van Oracle af. Deze Customer Assurance Program beloofde nieuwe klanten een riante
vergoeding in geval Peoplesoft zou worden overgenomen. Het plan werkte (de resultaten
bleven goed) en uiteindelijk lukte het de board van Peoplesoft om een substantieel hoger
bod van Oracle uit te lokken.

100. In dit verband is de gematigde passiviteitsregel misschien nog wel slechter dan de strikte
passiviteitsregel omdat board dan vlucht in unregulable defenses, zie hierna § 9.3.7.

101. Zie Wachter (2003), p. 818-819.
102. Voor een rol van de board op grond van dit argument o.a.: Kahan & Rock (2003), Gordon

(2002), Lipton (1979), Herzel (1980) en Bainbridge (2006c). Tegen een rol van de board op
grond van dit argument o.a.: Bebchuk, Coates & Subramanian (2002a), Bebchuk (2002),
Easterbrook & Fischel (1981a), Gilson (1981), en Subramanian (2003).
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aandeelhouders omdat het kan leiden tot hogere premies en betere voorwaarden.
Omdat de aandeelhouders van de doelvennootschap vaak wijdverspreid zijn,
kunnen zij zelf niet effectief met de bieder onderhandelen. De board kan namens
de aandeelhouders optreden als onderhandelaar. Door de board bepaalde be-
voegdheden te geven wordt haar onderhandelingspositie versterkt en kan een
hogere prijs worden bedongen. Zelfs als men vindt dat het niet wenselijk is dat de
vennootschapsleiding een bod volledig kan tegenhouden, zou een zekere bewe-
gingsruimte vanuit deze optiek toch wenselijk kunnen zijn.

De tegenstanders van een actieve vennootschapsleiding betwijfelen of deze
onderhandelingsruimte voor aandeelhouders voordelen oplevert. En als er al
voordelen zijn, wordt betwijfeld of deze significant zijn. Bebchuk betwijfelt of
het voor aandeelhouders voordelig is om de onderhandelingsbevoegdheid bij
voorbaat aan de board te geven. Volgens hem gebeurt dat in andere gevallen
waarbij een gevolmachtigde namens een volmachtgever onderhandelt ook niet.
Bovendien wordt betoogd dat als het al zo is dat beschermingsmaatregelen in
een concreet geval voor een beter resultaat zorgen, aandeelhouders als geheel
hiermee niet beter af zijn. Beschermingsmaatregelen leiden ertoe dat er minder
biedingen worden uitgebracht. Per saldo is dat voor aandeelhouders in het
algemeen dus ongunstiger omdat de kans kleiner is dat zij een bod op hun
aandelen zullen ontvangen. Ten slotte komen de agency cost problemen hier
weer duidelijk naar voren. Ten eerste kan het management de onderhande-
lingsmogelijkheden gebruiken om de overname helemaal tegen te houden in
plaats van een hogere premie te bewerkstelligen. Ten tweede kunnen directors
deze ruimte gebruiken om voordelen voor zichzelf te behalen, hetgeen ten koste
zal gaan van aandeelhouders.103

Mijns inziens is de rol van de vennootschapsleiding als onderhandelaar een
belangrijk argument. In de praktijk blijkt dat de onderhandelingen voor
aandeelhouders een hogere premie kunnen opleveren.104 De vraag is of dit

103. Bebchuk (2002), p. 1008-1009. Bovendien stelt Bebchuk dat het empirisch bewijs voor de
bargaining power hypothesis ontbreekt. Zie Coates (2000a) en (2000b) en Bebchuk, Coates
& Subramanian (2002a). Zie Bebchuk (2002), p. 1010. Bebchuk stelt dat zijn oplossing van
stemmen door aandeelhouders, zonder een veto-recht voor de board, er ook voor zorgt dat
management namens aandeelhouders kan onderhandelen. Het verschil is alleen dat in zijn
model aandeelhouders het mandaat kunnen intrekken. Dit in tegenstelling tot de situatie
waarbij boards standaard de ruimte krijgen om te onderhandelen waarbij het mandaat niet is
in te trekken. Zie Bebchuk (2002), p. 1007.

104. Zie recente voorbeelden zoals de overname van Corporate Express door Staples en de
overname van Smit door Boskalis.
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met een passiviteitsregel ook zou lukken.105 Het gevaar dat de vennootschaps-
leiding deze ruimte zal misbruiken is aanwezig. De vraag is echter of dat, zeker
in deze tijden van transparantie, uitzondering of regel zal zijn, zie ook de
afwegingen hierover in § 9.2.2. Het macro argument, dat passiviteit leidt tot
meer biedingen, komt mij niet geheel onlogisch voor, maar valt mijns inziens
ook niet goed te bewijzen. Bovendien geldt het in het concrete geval natuurlijk
niet. Als een actieve vennootschapsleiding er via onderhandelingen een hoger
bod weet uit te slepen, dan profiteren de aandeelhouders van de doelvennoot-
schap daar daadwerkelijk van. Bovendien kan worden gesteld dat er vennoot-
schappen zijn waarop nooit een bod wordt uitgebracht, ongeacht de
toepasselijke norm. Deze aandeelhouders hebben geen voordeel bij meer
biedingen. En als er een bod wordt uitgebracht, hebben zij voordeel bij een
actieve vennootschapsleiding die een hogere prijs in de wacht sleept. Uiteinde-
lijk is het een afweging van de voordelen tegen de mogelijke nadelen. Ik acht
het concrete voordeel van een effectieve rol als onderhandelaar een belangrijk
argument voor een actieve vennootschapsleiding. De argumenten over de
nadelen (dat dit voor aandeelhouders in het algemeen nadelig is en het
tegenstrijdig belang argument) acht ik niet overtuigend genoeg om deze rol
af te wijzen en de passiviteitsregel in te voeren.

9.3.5 Bescherming van het belangenpluralisme (het stakeholder model)

Tot nu toe zijn vrijwel alle argumenten (zowel voor als tegen) een actieve rol
van de vennootschapsleiding gericht op de verhouding tussen vennootschaps-
leiding en aandeelhouders. De vraag wat de juiste normering is wordt in de
sleutel gesteld van wat het beste is voor aandeelhouders. Dit gaat voorbij aan de
rol van andere stakeholders. Zoals in § 8.2.3 besproken, speelt belangen-
pluralisme in het Nederlandse vennootschapsrecht een prominentere rol dan in
de VS. De rol van stakeholders is van groot belang voor de discussie over de
passiviteitsregel. Het uitgangspunt dat de vennootschapsleiding ook andere
belangen in acht moet nemen, is mijns inziens niet goed met de passiviteitsregel
te verenigen. Anders gezegd, de passiviteitsregel staat in de kern op gespannen
voet met het Nederlandse uitgangspunt van het belangenpluralisme.

In de VS wordt een grotere nadruk gelegd op het aandeelhoudersbelang.
Desondanks wordt de bescherming van stakeholders in het debat over de
juiste rol van de vennootschapsleiding ook door een aantal Amerikaanse

105. In het VK, waar er zoals bekend wel een passiviteitsregel wordt gehanteerd, gebeurt het ook
regelmatig dat de doelvennootschap via onderhandelingen een hogere prijs bedingt (zie
bijvoorbeeld de overname van ICI door AkzoNobel). Dit is echter onderdeel van het
systeem, dat op geheel andere leest is geschoeid, met bijvoorbeeld ook andere regels voor de
bieder. Zie Winter (2006). Ik ga hier, zoals in Hoofdstuk 1 toegelicht, niet in op het Engelse
systeem.
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commentatoren naar voren gebracht. Zij achten een sterke board belangrijk
zodat zij ook de belangen van anderen dan aandeelhouders in acht kunnen
nemen, ook in vijandige overnamesituaties.106 Er bestaat in de VS veel
weerstand tegen de gedachte dat de board zich ook moet richten op de belangen
van anderen dan aandeelhouders. De bescherming van stakeholders is volgens
velen dan ook geen goed argument om de vennootschapsleiding toe te staan in
vijandige overnamesituaties beschermingsmaatregelen te mogen nemen.107 Er
wordt om te beginnen gesteld dat overnames helemaal niet slecht zijn voor
stakeholders.108 Er is dus helemaal geen probleem dat moet worden opgelost.
Maar zelfs als er wel nadelen zijn, en het wenselijk is dat stakeholders tegen
deze nadelen worden beschermd, dan zijn er verschillende argumenten waarom
de bescherming van stakeholders geen goede rechtvaardiging vormt voor een
rol van de vennootschapsleiding, aldus deze commentatoren.109

Ten eerste wegen de nadelen voor stakeholders, als ze er inderdaad al zijn,
niet op tegen de voordelen van overnames voor aandeelhouders, in de vorm van
lagere agency costs.110 Ten tweede dienen de belangen van stakeholders niet
door het vennootschapsrecht te worden beschermd. Dit vloeit voort uit de nexus
of contracts benadering. Het vennootschapsrecht dient zich slechts te richten op
bescherming van aandeelhouders, omdat zij, in tegenstelling tot stakeholders,
hun belangen niet via contracten kunnen beschermen. Het vennootschapsrecht

106. Zie o.a. Lipton (1979), p. 105-106 en 130-131, Lipton & Rosenblum (1991), p. 205, Blair &
Stout (1999), p. 287 en 253, Allen, Jacobs & Strine (2002a), p. 1083 en Coffee (1986),
p. Zie tegen het richten op het aandeelhoudersbelang in het algemeen: Dillon (2007). Blair
en Stout zijn uitgesproken voorstanders van een rol van de board, juist om ook de belangen
van stakeholders in acht te kunnen nemen. Zie Blair & Stout (1999). Zij ontwikkelen een
team production model van corporate governance. Zij stellen dat het vennootschapsrecht er
juist voor moet zorgen dat overige bij de vennootschap betrokkenen (non-shareholder
corporate constituencies) zoals werknemers, crediteuren en soms zelfs de lokale gemeen-
schap, moeten worden aangemoedigd om in ondernemingen te investeren in ondernemingen
(firm-specific investments). Dit moet worden gedaan door de controle over de vennootschap
aan de board te geven en deze juist te beschermen tegen al te veel aandeelhoudersinvloed,
zodat zij voldoende ruimte hebben om beslissingen te nemen die de welvaart van alle bij de
vennootschap betrokkenen bevorderen, niet alleen aandeelhouders. In het team production
model zijn directors mediating hierarchs die als taak hebben om alle belangen van bij de
vennootschap betrokkenen in acht te nemen en te wegen, en hiermee het belang van de
vennootschap te dienen. Zie Blair & Stout (1999), p. 288-291. Dit lijkt mijns inziens in
sommige opzichten op ons Nederlandse model.

107. Zie o.a. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1190 e.v., Bebchuk (2002), p. 1022. Ook
Bainbridge acht dit geen goed argument. Hij is ervan overtuigd dat de board zich uitsluitend
moet richten op aandeelhouders. Dit is één van de weinige punten waarover hij het met
Bebchuk en de andere voorstanders van passiviteit het eens is. Zie o.a. Bainbridge (1993) en
Bainbridge (2006c).

108. Zie o.a. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1190 e.v., Bebchuk (2002), p. 1022 en Romano
(1992), p. 133-143.

109. Zie Bebchuk (2002), p. 1022 en Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1190 e.v.
110. Bebchuk (2002), p. 1022 en Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1161.
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moet stakeholders geen bescherming bieden bovenop de bescherming die zij
via contracten kunnen afdwingen.111 Dit is in lijn met de algemene opvatting
dat de vennootschapsleiding zich primair moet richten op het aandeelhouders-
belang. Een derde reden waarom de bescherming van stakeholders geen
rechtvaardiging is voor beschermingsmaatregelen, is dat het nog maar de vraag
is of de board deze bevoegdheid daadwerkelijk voor deze bescherming zal
gebruiken. Met andere woorden, boards zijn voor stakeholders geen goede
agents. Zoals hiervoor beschreven, betwijfelen de voorstanders van de passivi-
teitsregel of boards voor aandeelhouders goede agents zijn. Er is geen reden om
aan te nemen dat zij dat voor stakeholders wel zouden zijn. Net als bij
aandeelhouders divergeren de belangen van de board met die van de stakehol-
ders. Sterker nog, mede door bepaalde beloningsvormen, zoals opties en
aandelen, is het waarschijnlijker dat de belangen van directors en aandeel-
houders gelijk lopen dan die van directors en stakeholders.112 Gezien deze
divergentie van belangen is het niet te verwachten dat boards uit zichzelf de
belangen van stakeholders op een juiste manier zullen beschermen.113 Ten
vierde is het niet te controleren of de board de aan haar gegeven bevoegdheden
ook daadwerkelijk gebruikt om de belangen van stakeholders te beschermen.
Rechters zullen dit niet kunnen en willen beoordelen. Er wordt in dit verband
vaak betoogd dat het aan de vennootschapsleiding voorschrijven alle belangen
in acht te nemen in essentie inhoudsloos is. Iemand die verantwoording
verschuldigd is aan twee conflicterende belangen is aan geen van beide
verantwoording verschuldigd. Hiermee kan de vennootschapsleiding altijd al
haar handelingen rechtvaardigen door te stellen dat het in het belang is van
een bepaalde groep.114 Rechters zijn dankzij de business judgment rule al

111. Bescherming van stakeholders moet volgens Bebchuk via contracten of via non-legal
sanctions. Zie Bebchuk (2002), p. 1022.

112. Bebchuk (2002), p. 1023.
113. Blair en Stout zijn voorstanders van een rol van de board, juist om ook de belangen van

stakeholders in acht te kunnen nemen. Zij erkennen dat het geven van een rol aan de
vennootschapsleiding om de belangen van stakeholders in acht te nemen niet betekent dat de
board dit ook daadwerkelijk zal doen. Zij voeren echter drie juridische en culturele
argumenten aan die boards zouden aanzetten tot het goed gebruiken van hun bevoegdheden.
Ten eerste stellen zij dat directors een belang hebben bij het goed uitvoeren van hun taak, als
zij plezier hebben in hun taak en hun banen willen behouden. Ten tweede stellen zij dat het
vennootschapsrecht directors aanmoedigt om de belangen van aandeelhouders en stakehol-
ders te dienen omdat het wettelijk systeem hun mogelijkheden om hun eigen belangen na te
streven zeer beperkt. Ten derde halen Blair en Stout de in het bedrijfsleven levende culturele
normen van eerlijkheid en vertrouwen aan. Deze normen zorgen ervoor dat directors het
goede zullen willen doen. Zij worden bovendien versterkt door de reputatieschade die kan
optreden als zij hier niet aan voldoen en het feit dat in principe vertrouwenwekkende
individuen voor boards worden geselecteerd. Zie Blair & Stout (1999), p. 315-316. Bebchuk
verwerpt deze argumenten. Zie Bebchuk (2002), p. 1024.

114. Zie Hart (1993), p. 303, Bebchuk (2002), p. 1022, Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1190 e.v.
Zie ook Maatman (2004), p. 118-119 en Rickford (2002), p. 329.
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terughoudend bij de toetsing aan het smallere aandeelhoudersbelang. Als de
board meer belangen in acht zou mogen nemen zou de toetsing nog terug-
houdender worden.115 Kortom, de bescherming van de belangen van stakehol-
ders rechtvaardigt volgens de voorstanders van de passiviteitsregel geen actieve
rol van de vennootschapsleiding in vijandige overnamesituaties.116 Zelfs al
zouden er meer belangen moeten worden beschermd, dan nog moet dat niet via
de vennootschapsleiding worden gewaarborgd.117 De discussie over een rol
voor de board gaat volgens hen niet over een keuze tussen aandeelhouders en
stakeholders, het gaat om de keuze tussen aandeelhouders en de vennoot-
schapsleiding.118 Voorstanders van de passiviteitsregel kiezen daarbij voor
aandeelhouders.

Een aantal rechters van het Delaware Chancery Court, Allen, Jacobs en Strine
stellen dat dit argument van groot belang is voor het debat over wat de rol van de
vennootschapsleiding in vijandige overnamesituaties moet zijn. Zij zien het
antwoord op de vraag of de board bij vijandige overnames een rol moet krijgen
niet als een keuze tussen aandeelhouders en de vennootschapsleiding, zoals de
voorstanders van de passiviteitsregel, maar als een afweging tussen de belangen
van aandeelhouders en stakeholders.119 Hiermee wordt het een veel bredere
discussie. Het debat gaat tussen een beperkte, aandeelhoudersgerichte opvatting
over de vennootschap en een brede (‘inclusive’) opvatting over de vennootschap.
Bij deze laatste opvatting spelen meer belangen dan alleen de belangen van
aandeelhouders. Als die opvatting wordt gehuldigd, moet de vennootschapslei-
ding in vijandige overnamesituaties een actieve rol kunnen spelen.120

Wanneer we naar het Nederlandse systeem kijken moet worden geconcludeerd dat
duidelijk wordt gekozen voor een brede opvatting van de vennootschap.121 De
leiding van een Nederlandse vennootschap moet zich laten leiden door het belang
van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Algemeen wordt
aanvaard dat het hier gaat om meer belangen dan alleen de belangen van aandeel-
houders. Dit uitgangspunt van belangenpluralisme geldt ook in vijandige over-
namesituaties. Dit is door de Hoge Raad nog eens expliciet bevestigd in zijn ABN

115. Bebchuk (2002), p. 1022. Ik betwijfel dat het aandeelhoudersbelang dit belang wel zo smal
en goed te definiëren is. Ook het aandeelhoudersbelang is een diffuus begrip. Zie Van
Ginneken (2007b), p. 328-329. Zie o.a. ook Anabtawi (2006) en hierna § 10.3.3.

116. Zie Bebchuk (2002), p. 1026.
117. Zie Bebchuk (2002), p. 1025.
118. Zie Bebchuk (2002), p. 1027.
119. Allen, Jacobs & Strine (2002a), p. 1071-1072.
120. Allen, Jacobs & Strine (2002a), p. 1071-1072. Zie ook Allen & Strine (2005), die spreken

over de Finance View en de Institutionalist View.
121. Timmerman acht dit een beginsel van ons vennootschapsrecht, zie Timmerman (2009a),

p. 6-8. Zie hierover ook § 8.2.3 en § 10.3.3.
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AMRO beschikking.122 Bij de passiviteitsregel wordt de uitkomst van een over-
name volledig in handen gelegd van aandeelhouders. De vennootschapsleiding
heeft dan geen mogelijkheden om de verschillende belangen te behartigen. Op dat
moment spelendus alleendebelangenvan aandeelhouders, dezegevendedoorslag.
De passiviteitsregel gaat er kennelijk vanuit dat bij een overnamebod de (lange
termijn) belangen van stakeholders, zoals van werknemers, geen rol meer mogen
spelen (zeker geen doorslaggevende).123 De grotere gerichtheid op aandeelhouders
die de passiviteitsregel met zich brengt kan ook buiten vijandige overnamesituaties
doorwerken. Een overname loopt via de markt, via de beurskoers. Beslissingen die
op korte termijn ten koste gaan van de koers, maken de vennootschap kwetsbaar
voor een vijandige overname. De vennootschapsleiding zou hierdoor geneigd
kunnen zijn zichmeer op de (korte termijn) belangen van aandeelhouders te richten
dan op de continuïteit van de onderneming en het, met inachtneming van de
verschillende belangen, creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn (zie
devolgendeparagraaf).Kortom,depassiviteitsregel,dievoortvloeit uit het geloof in
een efficiëntemarket for corporate control, en belangenpluralisme zijn in essentie
met elkaar in strijd.124 Dit is niet verbazingwekkend. De gedachte achter de
market for corporate control als disciplineringsmechanisme is een product van
een economische benadering van het recht. Het gaat daarbij zoals gezien vooral
om het reduceren van de agency costs, die optreden als gevolg van de scheiding
tussen de vennootschapsleiding, die als agents optreden voor de aandeelhouders,
de principals. In het Nederlandse denken is de vennootschap minder gemakkelijk
in te delen.125 Als in de VS, met hun sterkere gerichtheid op aandeelhouders, de
passiviteitsregel wordt afgewezen, dan past deze regel al helemaal niet in
Nederlandse verhoudingen. De concrete vraag is dan uiteraard wel in hoeverre
de belangen van stakeholders in het concrete geval beschermingsmaatregelen
rechtvaardigen. Hierop ga ik in het volgende Hoofdstuk in.

122. Zie HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434 m.nt. Maeijer, JOR 2007/178, m.nt. Nieuwe Weme, rov
(HR ABN AMRO). 4.5 en 4.6. Zie ook Van Ginneken (2007b), p. 438.

123. Coffee stelt dat een en ander echter ook ex ante moet worden bekeken, voordat er een
concrete overnamedreiging is. Een overname kan de belangen van werknemers en andere
belanghebbenden bedreigen. Enige vorm van bescherming is vereist om werknemers aan te
trekken, te behouden en te motiveren. Vanuit dit perspectief is het beter om aan de board de
bevoegdheid te geven ook andere belangen in acht te nemen, met inachtneming van een
bepaalde redelijkheid. Dit kan dan achteraf door rechters worden getoetst. Zie Coffee
(1986), p. 85-86.

124. Zie Van Ginneken (2006a), p. 533. Zie ook Timmerman (2005), p. 4-5. In het VK wordt
sinds de inwerkingtreding van de Companies Act (2006) de passiviteitsregel uit de Takeover
Code gecombineerd met een mogelijkheid voor de board om ook andere belangen dan de
belangen van aandeelhouders in acht te nemen, het zogenoemde enlightened shareholder
value. Deze wettelijke bepaling biedt veel ruimte en is moeilijk af te dwingen. Dit gegeven
wil mijns inziens in ieder geval niet zonder meer zeggen dat de passiviteitsregel en een
stakeholder model niet met elkaar op gespannen voet staan.

125. Zie ook Timmerman (2005), p. 4-5, Van Ginneken (2006a), p. 533.
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9.3.6 Bescherming tegen teveel nadruk op de korte termijn (short-termism)

Het volgende argument ligt enigszins in het verlengde van de argumentatie uit de
vorige paragraaf. De passiviteitsregel dwingt de vennootschapsleiding niet alleen
zich te richten op het aandeelhoudersbelang, deze zal uiteindelijk leiden tot een
gerichtheid op het (aandeelhouders)belang op de korte termijn. De voortdurende
dreiging van een vijandige overname dwingt de vennootschapsleiding om zich
te richten op de korte termijn. Men zal geneigd zijn zich te laten leiden door de
beurskoers, en zich steeds richten op het volgende kwartaal. Tegenvallende
kwartaalcijfers kunnen al leiden tot een flinke koersdaling. Hierdoor zal men
minder geneigd zijn beslissingen te nemen die pas op de lange termijn effect
sorteren. Bijvoorbeeld investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Dit kan ten
koste gaan van het lange termijn beleid, hetgeen niet wenselijk is.126 De tegen-
standers van een actieve vennootschapsleiding betogen dat de markt ook dit
oplost. Als de markt de lange termijn planning goed vindt, zal de koers hoger zijn,
hetgeen beschermt tegen overnames.127 De markt dwingt dus tot het maken van
een goede lange termijn planning en straft kortetermijndenken juist af. De board
behoeft helemaal geen ruimte om de druk van het kortetermijndenken te weer-
staan. Zij betwijfelen verder of een actieve rol in vijandige overnamesituaties de
board daadwerkelijk helpt om zich beter te kunnen richten op de lange termijn.128

Volgens Bebchuk kan dit in theorie inderdaad het geval zijn, het blijkt echter niet
uit het beschikbare empirisch bewijs.129 Bovendien herinnert hij eraan dat ook al
heeft het ex ante voordelen om de vennootschapsleiding een actieve rol te geven,
er ook kosten aan zijn verbonden (in de vorm van hogere agency costs). Hij
betoogt dat de voorstanders van een rol van de vennootschapsleiding op geen
enkele wijze kunnen aantonen dat de voordelen opwegen tegen deze nadelen.130

126. Zie o.a. Lipton (1979), p. 115-116 en Lipton & Rosenblum (1991), 205-214. Zie ook
Chemmanur & Tian (2010), die concluderen dat ondernemingen met meer beschermings-
constructies innovatiever zijn, hetgeen resulteert in een hogere lange termijn waarde (long-
term value creation hypothese). Hun bevindingen ondersteunen deze long-term value
creation hypothese en spreken de implicaties tegen van de hypothese dat beschermings-
constructies ten koste gaat van het disciplineren van management en dus ook ten koste van
innovatie (de management entrenchment hypothese). Zie ook Kacperczyk (2009), die kort
gezegd stelt dat beschermingsconstructies en anti-overnamewetgeving, de mogelijkheid
bieden naar de lange termijn te kijken, leiden tot meer aandacht voor stakeholders maar ook
tot hogere langetermijn shareholders value. Sommige auteurs hebben zelfs betoogd dat het
korte termijn denken als resultaat van overnames een van de redenen was waarom de
economische ontwikkeling in de VS in de jaren ‘80 achterbleef bij die van Duitsland en
Japan. Zie Lipton & Rosenblum (1991), p. 218-222.

127. Zie Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1184. Zie evenwel Boot (2009), p. 27-29.
128. Volgens Bebchuk is de vraag of het board veto model gunstig is vanwege de ex ante effecten

op de motieven voor managers en hun gedrag. Zie Bebchuk (2002), p. 1011-1013.
129. Zie Bebchuk (2002), p. 1012.
130. Zie Bebchuk (2002), p. 1012-1013. Deze onderzoeken lijken op gespannen voet te staan met de

hiervoor genoemde onderzoeken van o.a. Chemmanur & Tian (2010) en Kacperczyk (2009).
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Naar mijn mening kan de passiviteitsregel inderdaad het gevolg hebben dat de
vennootschapsleiding geneigd is zich, al dan niet bewust, te richten op het
kortetermijn aandeelhoudersbelang. Dat behoeft niet per definitie het geval te
zijn. De sterkere managementteams zullen deze druk kunnen weerstaan. Dit zijn
echter niet de groepen waarop de voorstanders van de passiviteitsregel zich
richten. De passiviteitsregel richt zich vooral op zwakke bestuurders. Het zijn
deze ondernemingen die volgens de theorie zullen worden overgenomen, niet
de sterk geleide ondernemingen. In de praktijk is de druk van de markt ook
zonder de passiviteitsregel hoog en is het de kunst om deze druk te balanceren
met het belang om een goede lange termijn strategie te formuleren en uit te
voeren. Met de invoering van de passiviteitsregel wordt de druk om naar de
korte termijn te kijken verhoogd. Ik betwijfel of dit nodig is. De opvatting van
de voorstanders van de passiviteitsregel leunt bovendien ook erg sterk op de
ECMH. Zoals hiervoor gezien, werkt de markt niet altijd efficiënt en kan
het zijn dat de beurskoers de werkelijke waarde, al dan niet tijdelijk, niet
helemaal reflecteert. Het is mogelijk dat de markt de lange termijn strategie van
een onderneming niet of niet meteen op de juiste waarde schat. De argumenten
van Bebchuk overtuigen evenmin. Hij stelt dat er geen bewijs is dat de
voordelen van een actieve rol van de vennootschapsleiding groter zijn dan de
nadelen van hogere agency costs. Dat klopt misschien, maar studies die het
tegenovergestelde beweren zijn mij evenmin bekend. Hij haalt een studie aan
die bewijst dat beschermingsmaatregelen een lagere beurswaarde opleveren en
ook geen voordelen voor stakeholders opleveren.131 Er zijn echter ook studies
die het tegendeel beweren.132 Mijns inziens moet voorzichtig met dergelijke
studies worden omgegaan. Zij zijn moeilijk te doorgronden en leveren geen
eenduidig beeld op. Het is mijns inziens dus niet te bewijzen, maar naar mijn
overtuiging herbergt de passiviteitsregel in ieder geval in theorie het gevaar in
zich dat de vennootschapsleiding zich nog meer door de beurskoers laat leiden,
en zich meer gaat richten op de korte termijn. Dat lijkt me niet wenselijk. Het
doel van een vennootschap is het creëren van lange termijn aandeelhouders-
waarde. Dat valt mijns inziens uiteindelijk samen met een stakeholdersbenade-
ring, waarbij het op lange termijn ook voor aandeelhouders goed is als met
overige belangen rekening wordt gehouden.133 De vennootschapsleiding moet
de ruimte krijgen om een lange termijn strategie te formuleren en uit te voeren.
Een passiviteitsregel verdraagt zich daar uiteindelijk niet mee.

131. Hij stelt dat het aanwezige bewijs erop wijst dat een board veto model een overall negatief
effect heeft. Bovendien ging de invoering van anti-overnamewetgeving in bepaalde staten
gepaard met een significante daling in de beurskoers van de in die staten gevestigde
beursvennootschappen. Zie Bebchuk (2002), p. 1012-1013.

132. Zie o.a. Daines & Klausner (2001), Chemmanur & Tian (2010), Straska & Waller (2010),
Kacperczyk (2009) en Cremers, Nair & Peyer (2007).

133. Zie hierover Boot (2009), p. 24-27. Zie hierna Hoofdstuk 10.
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9.3.7 Het gevaar van een vlucht naar unregulable defenses

Een opvallend argument voor een actieve rol van de vennootschapsleiding (en
dus tegen de passiviteitsregel) komt van Arlen en Talley.134 Zij gaan in op het
debat tussen voor- en tegenstanders van de passiviteitsregel en concluderen dat
het voor een belangrijk deel draait om de vraag of aandeelhouders even goed als
de vennootschapsleiding in staat zijn om in de context van vijandige over-
namebiedingen de goede beslissingen te nemen.135 Arlen en Talley betwisten
dat de uitkomst van het debat hiervan zou moeten afhangen. Zij betogen dat
zelfs als aandeelhouders net zo goed tot goede beslissingen kunnen komen, de
passiviteitsregel niet de goede norm is.136 De passiviteitsregel brengt voor
aandeelhouders nadelen met zich die groter zijn dan de voordelen. Kort gezegd
betogen zij dat als de bevoegdheid van de board in vijandige overnamesituaties
te veel wordt ingeperkt, er een reëel gevaar bestaat dat er een verschuiving
plaatsvindt naar andere soorten beschermingsmaatregelen, waar aandeelhouders
helemaal geen invloed of zicht op hebben. Het gaat hierbij om maatregelen die
kunnen worden genomen nog voordat er sprake is van een vijandig bod. De
vennootschapsleiding heeft vele mogelijkheden om in gewone transacties
(buiten een vijandige overnamesituatie) bepaalde elementen in te bouwen die
een beschermend effect hebben. Hierbij wordt gedacht aan change of control
clausules in bepaalde overeenkomsten of bepaalde voorwaarden in obligatie-
leningen.137 Deze clausules bepalen doorgaans dat de overeenkomst bij een
overname wordt beëindigd, of dat er een bepaalde boete moet worden be-
taald.138 Dit soort clausules, die een legitiem doel hebben, kunnen niet effectief
worden gereguleerd. Bovendien is het niet wenselijk of mogelijk om deze
maatregelen aan aandeelhoudersgoedkeuring te onderwerpen.139 Indien de
vennootschapsleiding wordt geconfronteerd met het feit dat zij in het zicht
van een vijandig bod passief moet blijven, dan zal zij zich van dit soort
maatregelen gaan bedienen. Arlen en Talley concluderen dat een dergelijke
verschuiving per saldo nog slechter zou zijn voor aandeelhouders dan het onder
omstandigheden toestaan van het gebruik van beschermingsmaatregelen wan-
neer een vijandig bod zich voordoet.140

134. Zie Arlen & Talley (2003).
135. Zie Arlen & Talley (2003), p. 588-593.
136. Zie Arlen & Talley (2003), p. 581.
137. Zie Arlen & Talley (2003), p. 614-628. Het kunnen overigens ook maatregelen zijn

waarvoor (ooit) aandeelhoudersgoedkeuring is verkregen, zoals blanck check preferred
stock bepalingen in het charter. Zie Arlen & Talley (2003), p. 608-612.

138. Zie Arlen & Talley (2003), p. 615 en 617-623.
139. Zie Arlen & Talley (2003), p. 599-602.
140. Zie Arlen & Talley (2003), p. 583 en 585.
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Dit argument tegen de passiviteitsregel is in het Europese debat over de Richtlijn
ook naar voren gebracht. Naar mijn mening is de redenering overtuigend en volgt
hieruit dat de passiviteitsregel geen oplossing is voor de door haar voorstanders
gesignaleerde problemen. Een van de uitgangspunten van de tegenstanders van
een actieve vennootschapsleiding is dat de vennootschapsleiding haar eigen
belangen voorop zal stellen, ten koste van aandeelhouders. Het uitgangspunt is
dat de vennootschapsleiding, om oneigenlijke redenen, niet wil worden over-
genomen. Dat is een van de voornaamste argumenten voor de passiviteitsregel.141

Als men zich hierover zorgen maakt, dan biedt de passiviteitsregel hiervoor geen
oplossing. Er is immers geen enkele reden om aan te nemen dat deze houding bij
de invoering van een passiviteitsregel zou veranderen. Hiermee is dit niet zozeer
een argument voor een actieve vennootschapsleiding, maar meer tegen het nut en
de noodzaak van de passiviteitsregel. Dit kan in de afweging tussen de voor- en
nadelen van een actieve vennootschapsleiding worden meegenomen.

9.3.8 Effectieve beloningsstructuren kunnen de nadelen van een actieve
rol wegnemen

Een opvallend argument ziet op de beloning van de vennootschapsleiding. Dit
argument houdt in dat een actieve rol van de vennootschapsleiding geen probleem
is, omdat de negatieve gevolgen daarvan door de juiste beloningsstructuur kunnen
worden geneutraliseerd. Met andere woorden, een effectief beloningsbeleid kan
het agency probleem in vijandige overnames wegnemen. De meeste argumenten
tegen een rol van de vennootschapsleiding en voor passiviteit gaan uit van de
potentiële divergentie van de belangen van management en aandeelhouders en de
agency costs die hieruit voortvloeien. Dit problemen zou kunnen worden
gemitigeerd door de belangen van de vennootschapsleiding en aandeelhouders
op één lijn te brengen. Dit kan onder meer door middel van hierop gerichte
beloningssystemen, zoals aandelen- en optieplannen. Er wordt zelfs betoogd dat
dit soort beloningssystemen er in de VS in de praktijk al voor zorgen dat er een
gezonde overnamemarkt is, ondanks de grote bestuursautonomie en de mogelijk-
heid om beschermingsmaatregelen te nemen.142 Volgens sommige commenta-
toren neutraliseren deze beloningsstructuren in de praktijk zelfs de schadelijke

141. Zie voor een analyse hiervan Arlen & Talley (2003), p. 628-632.
142. Kahan & Rock (2002), p. 845. Kraakman is het op veel punten met Kahan en Rock eens,

bijvoorbeeld met de stelling dat door de opkomst van de beloning in opties boards eerder
geneigd zijn om het verzet tegen overnames te staken. Zie Kraakman (2002), p. 934.
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gevolgen van de bestuursvriendelijke overnamejurisprudentie in Delaware.143

Door de opkomst van de beloning in opties en aandelen zijn boards eerder
geneigd het verzet tegen overnames te staken; zij geven hun vennootschap als het
ware gemakkelijker op.144

Mijns inziens is het mogelijk neutraliserend effect van beloningsstructuren geen
goed argument om de vennootschapsleiding een actieve rol te geven in vijandige
overnamesituaties. Het is volgens mij niet doenlijk en ook niet wenselijk om
bestuurdersbeloning zo in te kleden dat de agency problemen in vijandige
overname situaties worden gemitigeerd. Het is moeilijk beloningsstructuren te
verzinnen ter oplossing van het ex post probleem, het tegenstrijdig belang gevaar
nadat een bod is uitgebracht.145 Maar ook vanuit ex ante perspectief, de
disciplinerende werking van de overnamemarkt, kan niet worden gezegd dat
beloningsstructuren de negatieve effecten van een te machtige zichzelf bescher-
mende vennootschapsleiding kunnen oplossen.146 Beloningsstructuren die er ex

143. Kahan en Rock stellen dat doordat dit soort adaptive devices ontstaan, men zich geen zorgen
hoeft te maken over de huidige stand van zaken. Zij stellen zelfs dat de rechters in Delaware
het bij het rechte eind hebben met het door hen gecreëerde overnamerecht, een bilateraal
besluitvormingsmodel waarbij beslissingen in overnamesituaties door zowel aandeelhouders
als de board worden genomen, en stellen dat dit model, in tegenstelling tot een keuze voor
ofwel aandeelhouders ofwel directors, aandeelhouderswaarde creëert. Zie Kahan & Rock
(2002). Kraakman is het niet eens met de conclusie dat het huidige systeem, met een actieve
rol van de vennootschapsleiding, door de beloningsstructuren goed werkt. Hij stelt dat de
rechters ten onrechte consequent het oordeel van boards boven die van aandeelhouders
hebben gesteld (en zich dus niet aan het bilateraal besluitvormingsmodel hebben gehouden).
Zie Kraakman (2002), p. 938. Dit heeft hij verder uitgewerkt met Black in Kraakman &
Black (2002). Hierin stellen zij juist dat aan de hand van een echt bilateraal besluitvor-
mingsmodel het overnamerecht kan worden hervormd.

144. Zie ook Kraakman (2002), p. 934. Bebchuk is het er niet mee eens. Hij stelt dat
beloningsstructuren de nadelen van een machtige board minder kunnen maken, maar bieden
geen basis voor het regime waarbij de board overnames kan tegenhouden. Het is dus geen
goed argument om de vennootschapsleiding een rol te geven in vijandige overnamesituaties,
aldus Bebchuk. Zie Bebchuk (2002), p. 1016.

145. Zie Bebchuk (2002), p. 1014-1015. Hierbij nog een opmerking over de wijze waarop in
de VS beslissingen ten aanzien van beloning worden behandeld. Het vaststellen van de
hoogte van de beloning behoort tot de bevoegdheid van de board. Bij de vaststelling van de
bezoldiging bestaat ook een gevaar van tegenstrijdig belang bestaat, net als bij vijandige
overnames. Het is opvallend dat er desondanks minder aandacht voor het feit dat besluiten
inzake bezoldiging door de business judgment rule worden beschermd. In dit verband is het
opmerkelijk dat voorstanders van passiviteit de oplossing van agency costs zoeken in
beloningsstructuren, waarbij het tegenstrijdig belang element ook evident aanwezig is. Ook
hier wordt waarde gehecht aan de rol van onafhankelijke outside directors. Als die een en
ander goedkeuren, krijgt de board grote discretionaire bevoegdheid. Zie ook de Disney
uitspraak van het Delaware Supreme Court. De vraag is waarom dit dan niet ook voor
overnames afdoende is.

146. Zie Bebchuk (2002), p. 1015. Dit wordt ook door Kahan en Rock onderkend. Zie Kahan &
Rock (2002), p. 887.
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ante voor zorgen dat management zich niet tegen een overname zullen verzetten,
zullen neerkomen op het geven van afvloeiingsregelingen die alle negatieve
gevolgen van een vijandige overname voor de vennootschapsleiding wegnemen.
Hiermee wordt echter de disciplinerende werking van een dreigende overname
teniet gedaan. Er is dan geen prikkel meer voor de vennootschapsleiding om te
presteren, want een overname heeft minder negatieve consequenties. Sterker nog,
men zou in de verleiding kunnen komen om op zoek te gaan naar een overname,
alleen maar om de financiële beloning te incasseren. Er is ook geen prikkel om op
zoek te gaan naar de beste transactie of de beste voorwaarden, waardoor dit ook
ten koste gaat van de voordelen van een sterke vennootschapsleiding als onder-
handelaar (zie hiervoor).

Dergelijke beloningsgedreven overnames zullen niet per definitie goed zijn
voor aandeelhouders.147 Het agency probleem tussen vennootschapsleiding en
aandeelhouders kan mijns inziens dus niet volledig door beloning worden
opgelost. Sterker nog, Bebchuk en Fried stellen dat het agency probleem juist
de oorzaak is van excessieve beloning. Zij vellen in hun bekende boek Pay
without performance een vernietigend oordeel over de beloningsstructuur in de
VS (met name aandelen- en optieplannen) en de wijze waarop de beloning tot
stand komt. Zij stellen kort gezegd dat beloning en prestatie volledig van elkaar
zijn ontkoppeld en dat de oorzaak hiervan is gelegen in de ongecontroleerde
macht van het management. De gebrekkige wijze waarop beloningen worden
vastgesteld is in hun ogen het gevolg van het agency probleem tussen aandeel-
houders en management. De huidige beloningspraktijk biedt derhalve geen
oplossing van het agency probleem, maar wordt hier zelfs door veroorzaakt.148

Dit geluid is door de financiële crisis alleen maar sterker geworden. Hierbij is
de redenering dat de beloningsstructuren ervoor hebben gezorgd dat bestuurders
zich volledig hebben gericht op kortetermijnwinst en de risico’s hebben
veronachtzaamd.

Naast het feit dat beloningsstructuren het agency probleem niet kunnen oplossen,
moet worden bedacht dat er meer relevante aspecten aan beloning zijn dan alleen
de agency costs tussen vennootschapsleiding en aandeelhouders. Een verbinding
(alignment) met de belangen van aandeelhouders is wellicht voor aandeelhouders
in theorie een vorm van een oplossing, maar niet voor andere stakeholders. In dit
verband is interessant dat in de Amerikaanse discussie Coffee heeft betoogd dat
bepaalde beloningsstructuren in vijandige overnamesituaties ook voor stakehol-
ders goed kunnen zijn. Hij ziet het beloningsinstrument niet alleen als een

147. Kraakman (2002), p. 936.
148. Zij hebben geen complete oplossing voor het probleem, maar doen wel een aantal

aanbevelingen om de prestaties van management op betere en effectievere wijze te belonen.
Deze bestaan er met name uit om aandeelhouders meer macht te geven. Zie Bebchuk &
Fried (2004) en de recensies daarvan van Stead (2005) en van Bainbridge (2005).
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oplossing voor het probleem van de divergentie tussen de belangen van de
vennootschapsleiding en aandeelhouders, maar ook als een bescherming van de
belangen van stakeholders.149 Door het toekennen van golden parachutes kijkt
de vennootschapsleiding bij een overname niet alleen naar haar eigen belang,
maar bewaakt zij ook de belangen van andere belanghebbenden (aandeelhouders
en stakeholders). Zij hebben immers niets te winnen of verliezen bij de uitkomst,
zo is de gedachte; zij zijn al voorzien. Vanuit aandeelhoudersperspectief is dit
vergelijkbaar met de hiervoor genoemde redenering over alignment van interests.
Dat dit ook vanuit stakeholdersperspectief gunstig is, is minder voor de hand
liggend. Coffee stelt dat hier ex ante naar moet worden gekeken, dus voordat er
een concrete overnamedreiging is. Het is duidelijk dat een overname werknemers
en andere belanghebbenden bedreigt. Enige vorm van bescherming is vereist om
werknemers aan te trekken, te behouden en te motiveren. Hij is er voorstander van
om de board de bevoegdheid te geven deze belangen te beschermen, met
inachtneming van een bepaalde redelijkheid.150 Omdat er minder financiële
prikkels zijn om aan zichzelf te denken, zouden bestuurders de belangen van
zowel aandeelhouders als overige stakeholders kunnen bewaken. Uiteraard
onderkent Coffee hierbij een gevaar dat te hoge vergoedingen worden betaald.
Coffee stelt slechts dat naast de negatieve prikkel, rechterlijke toetsing van
beschermingsmaatregelen, er ook positieve prikkels nodig zijn om management
het juiste te laten doen.151 Ook deze stelling, dat hogere afvloeiingsregelingen
niet alleen in het belang zijn van aandeelhouders, maar ook van stakeholders,
overtuigt mij niet. Men is op zoek naar de oplossing van het probleem dat de
vennootschapsleiding haar eigen belang zal nastreven ten koste van het belang
van aandeelhouders en, bij Coffee, van het belang van overige stakeholders. Dit
probleem zal, zowel voor aandeelhouders als voor stakeholders, alleen maar
worden opgelost als de potentiële beloning zo hoog is, dat er geen enkel gevaar
meer is dat de vennootschapsleiding puur in het eigen belang zal handelen. Nog
daargelaten dat dit volgens mij niet in het belang is van aandeelhouders, lijkt dit
mij, zeker in Nederlands verhoudingen, niet de goede weg. Dergelijke hoge
vergoedingen zorgen weer voor hele andere problemen zoals de hoogte, de wijze
van vaststelling en zullen op grote maatschappelijke weerstand stuiten. Boven-
dien geloof ik niet dat beloningen de problemen daadwerkelijk volledig kunnen
oplossen. Financiële beloning is een belangrijk onderdeel van ons kapitalistisch
systeem, maar is niet de enige prikkel voor bestuurders om het goede te doen.152

Ten slotte gaat dit argument voorbij aan de rol van onafhankelijke outside
directors en commissarissen. In het Nederlandse systeem worden commissarissen

149. Zie Coffee (1986).
150. Coffee (1986), p. 85-86.
151. Dit alleen al omdat rechterlijke toetsing achteraf niet perfect is. Zie Coffee (1986), p. 106.
152. Zie ook Stout (2003c).
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niet met opties en aandelen beloond.153 Als er dus een agency probleem is, kan
het niet door beloning worden opgelost. Daarbij zie ik in de rol van commissa-
rissen eerder een deel van de oplossing dan van het probleem.154 Kortom, als
beloning de gesignaleerde problemen al oplost, zullen de nadelen mijns inziens
groter zijn dan de voordelen. In ieder geval zie ik in het hanteren van bepaalde
beloningsstructuren, die mogelijke nadelen van een actieve vennootschapsleiding
kunnen wegnemen, geen argument om een dergelijke rol te bepleiten.

9.3.9 De voordelen van rechterlijke toetsing

Een voordeel van de passiviteitsregel is dat het duidelijkheid biedt. Het is een
eenduidige regel waarover weinig misverstand kan bestaan en dus gemakkelijk
kan worden gehandhaafd. Een bijkomend voordeel is dat dus geen (grote) rol is
weggelegd is voor de rechter.155 Dit heeft volgens de voorstanders van de
passiviteitsregel twee positieve kanten. Ten eerste is er geen gevaar dat rechters
op de stoel van de ondernemer gaan zitten en met wijsheid achteraf bepaalde
(ondernemers)besluiten gaan beoordelen. Een tweede positief punt is dat
rechters ook niet op de stoel van de aandeelhouder gaan zitten. Bij een toetsing
van het handelen van de vennootschapsleiding zullen rechters worden ge-
dwongen zich een oordeel te vormen over het voorliggende overnamebod (of
biedingen). Bij de passiviteitsregel behoeven zij dit niet te doen. De gedachte
achter de passiviteitsregel is immers dat aandeelhouders beslissen over de
uitkomst van een overnamebod. De vennootschapsleiding gaat hier niet over,
maar rechters ook niet, aldus de voorstanders van de passiviteitsregel. De
enigen met zowel de juiste informatie als de juiste motieven om de beste
beslissing te nemen zijn de aandeelhouders. Er is geen enkele reden om deze
beslissing de facto bij rechters neer te leggen.156

Deze argumenten overtuigen mij niet. Ten eerste zal er altijd een rol
overblijven voor de rechter (of soortgelijke instantie), ook bij passiviteit.157

Uiteindelijk zal een rechter moeten bepalen of een bepaalde gedraging van de

153. Best practice bepaling III.7.1 Code (2008).
154. Zie § 9.2.2 en § 10.4.3 onder B3.
155. Zie hierover Gilson (2001b), p. 496. Zie ook Bebchuk (2002).
156. Zie hierover uitgebreid Gilson (2001b), p. 496.
157. Zie het Takeover Panel in het VK. In de overnameregels in het VK is de passiviteitsregel

opgenomen. Het gaat om zelfregulering, handhaving van de regels geschiedt door het
Takeover Panel, dat is samengesteld uit marktdeskundigen en de geschillen beslecht. De
argumenten blijven in wezen dezelfde. Betoogd kan worden dat ook bij de AFM en de
rechterlijke macht (met name de OK) marktdeskundigen oordelen, net als in het VK. Er is in
Nederland een discussie geweest of wij ook niet een dergelijke marktmeester nodig hadden
(naast de AFM en de OK). Na een consultatieronde heeft de Minister van Financiën laten
weten hier niet voor te voelen. Zie Kamerstukken II 2008/2009, 31083, nr. 33.
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vennootschapsleiding wel of niet in strijd is met de passiviteitsregel. Hierbij
moet wel worden toegegeven dat de rol voor rechters in systemen met de
passiviteitsregel beperkter zal zijn. Ten tweede gaat deze benadering er bij
voorbaat vanuit dat de vennootschapsleiding niet het goede zal doen, maar in
haar eigen belang zal handelen. Ik vraag mij af of dit wel een juist
uitgangspunt is.158 Bestuurders kunnen en zullen in veel gevallen hun
bevoegdheden aanwenden in het belang van de vennootschap en haar
aandeelhouders. Bij een passiviteitsregel zullen ook legitieme handelingen
met positieve gevolgen niet meer mogelijk zijn.159 Bovendien wordt ook hier
weer voorbij gegaan aan het al eerder genoemde argument dat commissa-
rissen in deze ook een belangrijke rol kunnen en zullen vervullen. In het
verlengde hiervan ligt een derde argument tegen een passieve vennootschaps-
leiding, te weten dat het een one size fits all benadering is.160 Ik geloof niet
dat het verstandig is om bij voorbaat in alle omstandigheden dezelfde regel
op te leggen. Vijandige overnamesituaties zijn hectisch en ingewikkeld. Er
zullen onder hoge tijdsdruk veel beslissingen moeten worden genomen. In dit
soort situaties hangt een en ander sterk af van de specifieke omstandigheden
van het geval. Deze situaties zijn nooit gelijk. Juist in dit soort gevallen is
een belangrijke rol voor de vennootschapsleiding weggelegd om alle belan-
gen af te wegen, alle informatie te analyseren en te evalueren en uiteindelijk
te trachten het ertoe te leiden dat er een uitkomst is die op dat moment voor
die vennootschap het beste is. Dit moet van geval tot geval worden beoordeeld.
Dat gebeurt bij verplichte passiviteit niet. Dan worden alle gevallen gelijk
behandeld. Zo wordt het handelen van een bestuur van een vennootschap met
veel permanente beschermingsconstructies als certificering en stemrechtbeper-
kingen gelijk behandeld als die van een vennootschap met een open structuur.
Ook vennootschappen met een of meerdere grootaandeelhouders worden op

158. Zie over de relativering van het tegenstrijdig belang argument in § 9.2.2.
159. Zie Arlen (2006), p. 14-19. Zij haalt het voorbeeld aan van het bod van Oracle op Peoplesoft

in 2003. Het bod was laag en dreigde de zojuist aangekondigde fusie tussen Peoplesoft en
J.D. Edwards te ontregelen. Hierdoor ontstond grote onrust bij klanten, die vreesden dat de
producten van Peoplesoft niet meer zouden worden onderhouden en schrok nieuwe klanten
af. Het gaat in deze sector om langjarige onderhoudscontracten. Met een opmerkelijk plan
weerde de board van Peoplesoft het bod van Oracle af. Deze Customer Assurance Program
beloofde nieuwe klanten een riante vergoeding in geval Peoplesoft zou worden over-
genomen. Het plan werkte (de resultaten bleven goed) en uiteindelijk lukte het de board van
Peoplesoft om een substantieel hoger bod van Oracle uit te lokken.

160. Zie ook Slagter-bundel, p. 191-192: bij de toelaatbaarheid van beschermingsconstructies is
een incidenteel beleid noodzakelijk, dus niet het stellen van vaste regels. Incidenteel beleid
betekent dat beschermingsconstructies bij de conceptie worden toegelaten maar bij de
toepassing buiten werking kunnen worden gesteld. De vraag is dan nog wie daar dan over
moet oordelen. Slagter wijst een aantal voorstellen af (OK, SER) en stelt een toetsende
instantie voor met vertegenwoordigers van overheid, werkgevers, werknemers en de
financiële wereld.
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dezelfde wijze behandeld als vennootschappen met een wijdverspreid aandelen-
kapitaal.161 In wezen betekent een keuze voor passiviteit dat niet de rechter de
normen vaststelt, aan de hand waarvan van geval tot geval kan worden beslist met
inachtneming van de specifieke omstandigheden van het geval, maar dat de
wetgever bij voorbaat en per definitie voor alle vennootschappen beslist dat
beschermingsmaatregelen in principe niet zijn toegestaan. Dit lijkt mij niet
wenselijk. Een regel die voor alle vennootschappen geldt kan geen afdoende
oplossing bieden voor alle problemen die zich voor kunnen doen bij een vijandige
overname. Het vennootschapsrecht kan die oplossing niet bij voorbaat geven. Dit
uitgangspunt doet recht aan het feit dat er ook wel degelijk overnamebiedingen
kunnen zijn die schadelijk kunnen zijn voor de vennootschap en haar aandeel-
houders en overige belanghebbenden. De vennootschapsleiding moet de moge-
lijkheid krijgen om alle betrokkenen hiertegen te beschermen. Daar komt nog bij
dat een flexibele aanpak ook waardecreërend kan werken en voordelen heeft.162

Ten slotte ben ik ervan overtuigd dat de redenering van de voorstanders van
passiviteit, dat rechters de uitkomst van vijandige overnames zullen bepalen, niet
klopt. Dat ligt voor een groot deel aan de normering die door rechters wordt
gehanteerd. Hierop ga ik in het volgende hoofdstuk in.

Betoogd kan worden dat veel van de voorgaande argumenten vooral zien op de
nadelen van de strikte passiviteitsregel, waarbij beschermingsmaatregelen per
definitie ontoelaatbaar zijn. De toetsing van bestuurlijk handelen kan ook op
andere wijze. In plaats van een ex post toetsing door rechters, kan het gebruik
van beschermingsmaatregelen ook ex ante door aandeelhouders worden
getoetst. Dit gebeurt bij de passiviteitsregel uit de Richtlijn, waarbij frustre-
rende handelingen slechts zijn toegestaan na specifieke goedkeuring door de
ava. De vraag is of dit verschil voornoemde bezwaren wegneemt. Mijns inziens
is dat niet het geval. Nog daargelaten het feit dat de ava mijns inziens zelden
goedkeuring zal geven voor beschermingsmaatregelen (zelfs als deze uiteinde-
lijk in het belang van aandeelhouders zouden zijn) waardoor het verschil tussen
de strikte en gematigde variant verdwijnt, blijft bij een goedkeuringsrecht van
de ava een aantal bezwaren bestaan.

Een ex ante toetsing door aandeelhouders betekent net als bij strikte
passiviteit dat aandeelhouders ongeclausuleerd de uitkomst van een overname-
bod bepalen. Ditmaal niet door al dan niet hun aandelen aan te melden, maar
door besluitvorming in de ava. Op deze manier gaan de voordelen van een
actieve rol van de vennootschapsleiding verloren. De vennootschapsleiding is
juist het beste gepositioneerd om op basis van alle informatie snel te kunnen

161. De passiviteitsregel pakt bij dit soort vennootschappen geheel anders uit. Zie ook The
Anatomy of Corporate Law (2009), p. 256-260.

162. Zie Arlen (2006), p. 14-19. Zie ook Timmerman (2003d), waar hij de termen analoog en
digitaal vennootschapsrecht introduceert.
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reageren, desnoods op meerdere ontwikkelingen per dag. Dit zijn situaties
waar de trage en gebrekkige besluitvorming door de ava tekort zal
schieten.163 De ava functioneert als besluitvormend orgaan, mede door
praktische problemen, lang niet optimaal. Nog afgezien van problemen als
hidden ownership en empty voting en alle praktische problemen rondom
stemmen, al dan niet op afstand, al dan niet grensoverschrijdend (zie
Hoofdstuk 7), verdient het besluitvormingsproces geen schoonheidsprijs.164

Het is in algemene zin lastig om met een grote groep tot effectieve gedachte-
uitwisseling en besluitvorming te komen. Daarbovenop komen de nadelen van
aandeelhoudersabsenteïsme. In dit opzicht ben ik er eerder voorstander van dat
de uitkomst van een vijandig bod uiteindelijk wordt bepaald door aandeel-
houders door middel van het al dan niet ingaan op het bod, dan door besluit-
vorming op de ava. Aandeelhouders zullen sneller zijn geneigd goed na te
denken over het al dan niet verkopen van hun aandelen dan over het al dan niet
stemmen op hun aandelen. Niet in de laatste plaats omdat het uitoefenen van
stemrecht omslachtig en gecompliceerd kan zijn. Bovendien komen met de
gematigde passiviteitsregel ook de bezwaren die tegen passiviteit naar voren
zijn gebracht onverkort naar voren. Zo staat het vereisen van een besluit door de
ava op gespannen voet met het uitgangspunt van belangenpluralisme (aandeel-
houders behoeven bij het uitbrengen van hun stem immers in principe geen
rekening te houden met andere dan hun eigen belangen) en kan het evenzeer
kortetermijndenken in de hand werken. Ook het gevaar van unregulable
defenses zal zich hierbij voor gaan doen, mede omdat niet alle handelingen
of situaties zich voor aandeelhoudersgoedkeuring lenen. Dit systeem miskent
daarbij het eerder genoemd argument dat een systeem met een rechterlijke
toetsing ook waardecreërend kan zijn en voordelen biedt. Ten slotte moeten wij
ons realiseren dat wij in Nederland dit systeem tot op zekere hoogte al hebben.
Zo zullen op grond van art. 2:107a BW, ook in vijandige overnamesituaties,
majeure besluiten ter goedkeuring aan de ava moeten worden voorgelegd. Als
dit goedkeuringsrecht verder wordt uitgebreid, wordt de bestuursautonomie nog
meer ingeperkt, hetgeen ten koste gaat van de voordelen van een sterke centrale
vennootschapsleiding.

9.4 Conclusie

In Hoofdstuk 8 concludeerde ik dat het level playing field argument één van de
argumenten is voor de keuze om de vennootschapsleiding een actieve rol te
geven en de passiviteitsregel af te wijzen, maar dat die keuze niet uitsluitend op

163. Zie Arlen (2006), p. 3.
164. Zie over hidden ownership en empty voting Hu & Black (2006a) en Hu & Black (2006b).

Zie hierover Schouten (2008).
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dit argument zou moeten worden gebaseerd. In dit hoofdstuk is de tweede
onderzoeksvraag aan de orde gekomen, namelijk of deze keuze ook op grond
van andere argumenten gerechtvaardigd is. Ter beantwoording van deze vraag
ben ik ingegaan op de argumenten voor en tegen een actieve rol van de
vennootschapsleiding, zoals deze naar voren zijn gekomen in de uitgebreide
discussie in de VS. Deze heb ik bekeken vanuit een Nederlands perspectief
waarbij ik rekening heb gehouden met de uit Deel I en II voortvloeiende
verschillen tussen beide landen.

De argumenten tegen een actieve rol van de vennootschapsleiding leunen sterk
op de agency costs theorie, en het geloof dat de passiviteitsregel ervoor zal
zorgen dat deze kosten zo laag mogelijk blijven. Als de vennootschapsleiding
kan beschermen tegen overnames, dan doorkruist dit de werking van de market
for corporate control. Doordat geen reële overnamedreiging bestaat zullen
boards minder hun best doen (ex ante werking) of hun bevoegdheden ge-
bruiken om hun eigen positie te beschermen (ex post werking). Dit zorgt voor
hoge agency costs. De passiviteitsregel lost dus het ex post tegenstrijdig belang
probleem op en zorgt er bovendien voor dat er, ex ante, voortdurend druk op de
ketel staat doordat er een efficiënte market for corporate control bestaat.
Vijandige overnames zijn speciale situaties en vormen een veiligheidsklep op
het systeem. Juist als de vennootschapsleiding een vijandige overname niet kan
tegenhouden, kan de vennootschapsleiding buiten vijandige overnamesituaties
zo’n sterke centrale rol worden gegeven. Bovendien zijn aandeelhouders, als
residual claimants het beste gepositioneerd om over de uitkomst van een
overname te beslissen.

De argumenten voor een actieve rol van de vennootschapsleiding en tegen
de passiviteitsregel leunen juist sterk op het standpunt dat vijandige overna-
mebiedingen in feite hetzelfde zouden moeten worden behandeld als alle andere
situaties. Dit betekent dat de vennootschapsleiding dus de ruimte moet krijgen
om ook in die omstandigheden te kunnen besturen, desnoods met behulp van
beschermingsmaatregelen. De vennootschapsleiding bevindt zich in een betere
positie dan aandeelhouders om afwegingen te maken en de langetermijn
belangen van de vennootschap en bij de vennootschap betrokkenen te bewaken.
Daar past passiviteit niet bij. De leiding is juist aangesteld om besluiten te
nemen omdat wijdverspreide aandeelhouders daartoe niet in staat zijn. De
voordelen van een sterke vennootschapsleiding gelden bij uitstek bij vijandige
overnames, waarbij het gaat om complexe situaties en er op basis van veel en
tegenstrijdige informatie tussen verschillende scenario’s en alternatieven moe-
ten worden gekozen. Hierbij is goede kennis van de vennootschap en de
markten waarin zij opereert van essentieel belang. Bovendien spelen er meer
belangen dan alleen de beheersing van agency costs tussen aandeelhouders en
vennootschapsleiding. De keuze voor een actieve vennootschapsleiding is een
keuze voor een ex post beoordeling van bestuurlijk gedrag door rechters.
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Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de vennootschapsleiding het goede zal doen.
Dit kan achteraf door rechters worden gecontroleerd. Dit biedt mogelijkheden
voor een veel flexibelere en situatiespecifieke normering dan de
passiviteitsregel.

Geen van de genoemde argumenten zijn in mijn ogen op zichzelf staand
doorslaggevend. Er is bij mijn weten ook geen doorslaggevend bewijs dat het
ene model beter is dan het andere. Dergelijk bewijs is denk ik ook niet te
leveren. Het bepalen van de juiste rol van de vennootschapsleiding is dan ook
uiteindelijk een keuze. Een afweging van belangen en een weging van
argumenten, ingebed in het desbetreffende rechtssysteem en de algehele maat-
schappelijke context. Voor argumenten uit beide kampen is wat te zeggen.
Daarbij teken ik aan dat de discussie naar mijn mening, ook in de VS, vaak te
absoluut wordt voorgesteld. Het behoeft geen keuze te zijn tussen aandeel-
houders en de vennootschapsleiding. De afweging is veel genuanceerder.
Uiteindelijk komt het neer op een afweging van de voordelen van een actieve
rol van de vennootschapsleiding, de nadelen van een dergelijke rol, en de
noodzaak dat het bestuur voldoende wordt gedisciplineerd en ter verantwoor-
ding kan worden geroepen. In die afweging kom ik tot de conclusie dat een
actieve rol van de vennootschapsleiding voor ons Nederlandse systeem het
beste is en dat er goede gronden zijn om de passiviteitsregel in Nederland niet
toe te passen. De vennootschapsleiding bevindt zich in de beste positie om in
deze situaties de materie te overzien en de voorliggende keuzes te kunnen
inschatten. Het is dus nuttig dat zij een gatekeeper functie kan vervullen. Voor
legitieme doeleinden mag zij beschermingsmaatregelen nemen, bijvoorbeeld
om aandeelhouders te beschermen tegen een te laag bod of om een verbetering
van het bod te bewerkstelligen. Een dergelijke rol van de vennootschapsleiding
voorkomt een overspannen nadruk op het korte termijn (aandeelhouders)belang
en maakt het mogelijk om een lange termijn strategie te ontwikkelen en uit te
voeren. Dat is uiteindelijk in het belang van aandeelhouders en stakeholders en
dus in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Deze keuze voor een actieve rol van de vennootschapsleiding en tegen de
passiviteitsregel wil uiteraard niet zeggen dat de rol van de vennootschapslei-
ding onbegrensd is. Uit een aantal argumenten voor de passiviteitsregel vloeit
mijns inziens voort dat het uiteindelijk aandeelhouders zijn die de uitkomst van
een overnamebod moeten kunnen bepalen door te kiezen of zij al dan niet op
het bod in willen gaan. Aandeelhouders hebben in het systeem als enige
belanghebbenden stemrecht en in principe het recht hun aandelen te vervreem-
den aan wie ze willen, ook aan een vijandige bieder. Zij zijn in het systeem de
residual claimants en hebben daarmee recht op het laatste woord. Verder ben ik
ervan overtuigd dat de overnamemarkt een disciplinerende werking heeft en
inderdaad fungeert als veiligheidsklep op het systeem. De overnamemarkt kan
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deze rol alleen vervullen als het uiteindelijk aandeelhouders zijn die de uitkomst
van een overnamebod kunnen bepalen door te kiezen of zij al dan niet op het
bod in willen gaan. Ik geloof alleen niet dat hiervoor de passiviteitsregel is
vereist. Dit kan naar mijn overtuiging ook met behoud van een actieve rol van
de vennootschapsleiding, mits het bestuurlijk handelen op de juiste wijze door
rechters wordt genormeerd. Hierop ga ik in het volgende hoofdstuk in.
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