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Hoofdstuk 10. Enige gedachten over
(invulling van) de Nederlandse norm

10.1 Inleiding

Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat de vennootschapsleiding naar mijn
mening in Nederland in vijandige overnamesituaties een actieve rol dient
te kunnen spelen. De rol van de vennootschapsleiding is echter niet onbegrensd.
De conclusie dat de passiviteitsregel niet de juiste norm is, zegt niets over hoe
ver de vennootschapsleiding mag gaan. De vraag blijft aan welke normen de
vennootschapsleiding zich in vijandige situaties moet houden. Bij de beant-
woording van deze vraag moeten verschillende afwegingen worden gemaakt.
Rechters zullen een balans moeten vinden tussen enerzijds de dynamische
overnamemarkt, waarin geen plaats moet zijn voor de zichzelf beschermende
vennootschapsleiding, en anderzijds het legitieme gebruik van beschermings-
maatregelen. Aan een juiste normering liggen twee enigszins tegenstrijdige
uitgangspunten ten grondslag. Ten eerste het uitgangspunt dat het bestuur
bestuurt. Dit is een essentieel kenmerk van de corporate governance van een
beursvennootschap. Er is bij een wijdverspreid aandelenkapitaal behoefte aan
een sterke gecentraliseerde leiding van de vennootschap. Dit uitgangspunt geldt
mijns inziens ook in vijandige overnamesituaties. Het tweede uitgangspunt is
dat bestuurders en commissarissen een overname in principe niet onbeperkt
mogen tegenhouden; ze mogen niet onbeperkt nee zeggen tegen elk alternatief.
In principe moeten aandeelhouders uiteindelijk kunnen beslissen of zij hun
aandelen al dan niet willen aanmelden.1 De spanning tussen deze twee
uitgangspunten wordt nog eens versterkt doordat de vennootschapsleiding het
belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming moet

1. Zie één van de twee door de High Level Group geformuleerde guiding principles in de
benadering van overnames, te weten die van shareholder decision making. Zie High Level
Group of Company Law Experts (2002a), p. 20-21. Zie ook het algemene beginsel uit art. 3
sub c Richtlijn (‘het leidinggevend of het bestuursorgaan van de doelvennootschap … mag
de houders van effecten niet de mogelijkheid ontzeggen om over de merites van het bod te
beslissen.’)
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dienen, terwijl aandeelhouders in principe slechts hun eigen individuele belang
behoeven na te streven.2

Met deze uitgangspunten in het achterhoofd komt men voor de normering
van bestuurlijk handelen al snel uit op iets als de RNA-norm.3 De vennoot-
schapsleiding mag beschermen, maar met mate; de bescherming moet adequaat
en proportioneel zijn, met inachtneming van de belangen van alle betrokkenen.
Zoals in Hoofdstuk 4 geconcludeerd is deze normering op zichzelf niet zo
opzienbarend en zegt deze op zichzelf niet zo veel. Het gaat om de concrete
toepassing en invulling van de norm. Juist op dit punt is er in Nederland de
nodige onzekerheid. Er staan nog vele vragen open, die uiteindelijk door
rechters zullen moeten worden beantwoord. In dit opzicht is het interessant dat
de RNA-norm vergelijkbaar is met de Unocal-norm uit de VS, waar men met
dezelfde problemen worstelt.4 Over hoe de norm moet worden toegepast en
ingevuld is in de VS al zeer veel rechtspraak en literatuur verschenen.5 Mede
vanwege de gelijkenis met de Unocal-norm kan bij het invullen van de norm
worden gekeken naar de ervaring in de VS, uiteraard met inachtneming van de
verschillen met Nederland. Dit brengt mij bij de derde onderzoeksvraag.
Wanneer de passiviteitsregel wordt afgewezen, hoe moet dan het handelen
van de vennootschapsleiding worden genormeerd en kunnen de Amerikaanse
discussie en jurisprudentie helpen bij de toepassing en invulling van deze
normering?

De kern van mijn betoog is een pleidooi voor een consequente en brede
toepassing van de RNA-norm, zoals verwoord in § 10.2. Na een korte weergave
van dit pleidooi (§ 10.2.1) geef ik aan hoe de RNA-norm mijns inziens dient te
worden geïnterpreteerd (§ 10.2.2). In dat verband komt de vraag aan de orde of
wij in Nederland in navolging van de VS behoefte hebben aan een aparte Revlon-
en Blasius-norm. Mijn conclusie is dat dit niet het geval is (§ 10.2.3 en § 10.2.4).
In mijn interpretatie valt de RNA-norm uiteen in twee stappen, enigszins
vergelijkbaar met de Unocal-norm uit de VS. In § 10.3 ga ik in op de eerste
stap, namelijk dat er sprake moet zijn van een reële bedreiging. In § 10.4 komt de

2. Zie over het feit dat aandeelhouders in de eerste plaats hun eigen belang mogen nastreven
HR 19 februari 1960, NJ 1960, 473 (Aurora) en Punt 10 van de Preambule van de Code
(2008). Wel dienen zij zich te houden aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Zie
ook Kamerstukken II, 2008/2009, 32014, nr. 3, p. 2 en de conclusie van AG Timmerman bij
HR ASMI, ov. 3.4.12.

3. Zie 2.4.2 onder A.
4. Zie Hoofdstuk 4. Zie ook Van Ginneken (2006a).
5. Dat wil niet zeggen dat een en ander in de VS altijd zo duidelijk is. Dit blijkt wel uit de

hoeveelheid literatuur en de uiteenlopende opvattingen over de juiste interpretatie van de
jurisprudentie. In dit verband is het opmerkelijk dat er ook tussen het Delaware Chancery
Court en het Delaware Supreme Court scherpe verschillen van opvatting naar voren komen.
Dat verschijnsel kennen wij in Nederland ook. Zie Timmerman (2003a), p. 555-556.
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tweede stap aan de orde. Hierbij gaat het om de vraag wat een adequate en
proportionele reactie is. Ik bespreek eerst hoe en op welke beschermingsmaat-
regelen de RNA-norm moet worden toegepast (§ 10.4.1). Daarna ga ik in op de
wijze waarop rechters de norm moeten toetsen (§ 10.4.2). Ten slotte ga ik in op de
vraag wat een adequate en proportionele reactie is (§ 10.4.3). Na de bespreking
van een aantal relevante factoren in het algemeen ga ik op een aantal verschillende
beschermingsmaatregelen dieper in. Dit wordt mede gedaan aan de hand van
de recente jurisprudentie, waarbij ik inga op hoe in die zaken mijns inziens de
RNA-norm had kunnen worden toegepast.

10.2 Pleidooi voor een consequente en brede toepassing van
de RNA-norm

10.2.1 Een consequente en brede toepassing van de RNA-norm

Op de vraag hoe het nemen van beschermingsmaatregelen op dit moment in
Nederland door de rechter wordt getoetst is geen eenduidig antwoord te geven.
De laatste jaren zijn op dit punt verschillende en soms ook enigszins tegen-
strijdige uitspraken gedaan. De RNA-norm lijkt een logische norm, maar het is
niet zeker dat deze ook daadwerkelijk zal worden toegepast. In de Stork-, ABN
AMRO- en ASMI-uitspraken zijn allemaal verschillende normen en redene-
ringen gehanteerd.6 Het is moeilijk te voorspellen welke gedragsnormen in
vijandige overnamesituaties in acht moeten worden genomen, zowel door
aandeelhouders als vennootschapsleiding. En dat terwijl de rechtszekerheid,
ook op dit gebied, een groot goed is.7 De vragen zoals gesteld aan het eind van
Hoofdstuk 2 blijven staan. Wanneer is welke norm van toepassing? Hoe pakt
een en ander uit als er meerdere biedingen zijn? Wat als de doelvennootschap
een duidelijke voorkeur heeft voor één van de bieders en deze voorkeur met
beschermingsmaatregelen kracht bij zet, bijvoorbeeld met deal protection
measures? Is er een verschil in toetsing tussen de verschillende beschermings-
maatregelen? Pakt de norm anders uit bij de uitgifte van preferente aandelen
dan bij een crown jewel defense? Allemaal vragen waarover geen duidelijkheid
bestaat. Er zijn relatief weinig vijandige overnamesituaties, waardoor rechters
niet veel kansen krijgen een en ander in te vullen. Daarbij zijn naar mijn mening
de laatste jaren bij de zaken die voor de rechter zijn gekomen, kansen gemist
om een en ander te verduidelijken en een meer eenvormige normering aan te

6. Zie voor een uitgebreid overzicht § 2.4.
7. Zie Veasey (2001), p. 855-856, waar de toenmalige Chief Justice van het Delaware Supreme

Court onder meer stelt “stability and predictability is our goal ”. De rechtszekerheid wordt ook
door de Hoge Raad benadrukt in HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434 m.nt. Maeijer, JOR 2007/178
m.nt. Nieuwe Weme (HR ABN AMRO), rov. 4.4. Zie ook Doorman (2008a), nr. 26.
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leggen. Met behoud van de voordelen van flexibiliteit, moeten we mijns inziens
toe naar een zoveel mogelijk coherente benadering, waardoor de rechtszeker-
heid en voorspelbaarheid zo hoog mogelijk wordt. Het moet voor besturen en
raden van commissarissen duidelijker zijn wat wel en niet is toegestaan en wat
wel en niet van hen wordt verwacht. Deze duidelijkheid is ook voor aandeel-
houders van belang. Daarbij moet worden opgemerkt dat hoe een en ander in
concrete situaties uitpakt uiteraard, zoals zo vaak, voor een belangrijk deel
afhangt van de feiten en de omstandigheden van het geval, en niet op voorhand
te zeggen is.8 Dat is ook goed, de norm moet flexibel zijn en aan de hand van
de concrete omstandigheden van het geval door rechters kunnen worden
toegepast.9 De vraag of de vennootschapsleiding mag beschermen en hoever
zij daarin mag gaan wordt meestal uiteindelijk getoetst aan art. 2:8 BW. Deze
norm is zeer breed en biedt betrekkelijk weinig houvast.10 De redelijkheid en
billijkheid hebben ook per definitie slechts zeggingskracht in de specifieke
omstandigheden van het geval; het is niet mogelijk om op basis van de
redelijkheid en billijkheid een regel te formuleren. Het is dus ook niet mogelijk
om bij voorbaat alles in te vullen en op alle vragen een eenduidig antwoord te
geven. Dat is ook niet mijn oogmerk. Mijns inziens kan wel een eenduidige
norm worden geformuleerd die de redelijkheid en billijkheid in vijandige
overnamesituaties inkleurt, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of
in een concreet geval daadwerkelijk sprake is van strijd met art. 2:8 BW. Het is
volgens mij bovendien mogelijk meer duidelijkheid te geven in welke situaties
deze norm wordt toegepast en welke factoren bij de toepassing en de invulling
van de norm relevant zijn.

Met de uitspraak van de Hoge Raad in ASMI lijkt het belang van een
consequente normering te zijn toegenomen. De Hoge Raad stelt daarin, in
tegenstelling tot de Ondernemingskamer, dat de uitoefening van een call-optie
door een beschermingsstichting niet ten grondslag kan liggen aan de beoorde-
ling of er gegronde redenen zijn te twijfelen aan een juist beleid.11 De uitspraak
van de Hoge Raad sluit mijns inziens niet uit dat onder omstandigheden het
gedrag van een dergelijke stichting als aandeelhouder in een enquêteprocedure

8. Dit geldt zeker in overnamesituaties. Zie Allen, Jacobs & Strine (2001) en, instemmend,
Veasey (2001), p. 854. Zie ook Allen (1997), p. 899-903, waar hij vervolgens ingaat op wat
hij contextualism noemt, de techniek die hij als rechter gebruikt bij het schrijven van zijn
opinies in overnamesituaties. Zie hierover ook Timmerman (2007a), p. 94.

9. Zie Arlen (2006) (en de daar aangehaalde literatuur) voor stelling dat enige open normen en
onduidelijkheid waardetoevoegend kunnen zijn. Zie ook Timmerman (2003d).

10. Zie De Kluiver (1996a), p. 8-10.
11. Zie HR 9 juli 2010, JOR 2010/228 m.nt. Van Ginneken (HR ASMI), rov. 4.7. De HR

verwerpt het oordeel van de OK dat de stichting een beleidsbepaler is in de zin van het
enquêterecht. Zie ook Raaijmakers (2009), p. 742-743. Opvallend is dat de HR ook niet
meegaat met het betoog van A-G Timmerman (ov. 3.7.26 - 3.7.29).
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kan worden meegewogen. Ook zou de OK in dergelijke omstandigheden nog
onmiddellijke voorzieningen kunnen treffen die de stichting raken, zoals
schorsing van stemrecht, of het verbieden van de ava over bepaalde onder-
werpen te stemmen. Voor aantasting van het besluit van de stichting om de
optie uit te oefenen zal men zich echter tot de voorzieningenrechter moeten
wenden. Met deze uitspraak is de kans vergroot dat beschermingskwesties
worden verdeeld over twee rechterlijke instanties. Bovendien zou langs deze
lijnen kunnen worden betoogd dat de uitoefening van een call-optie niet onder
het enquêterecht valt, maar het uitoefenen van een put-optie wel. Dit lijkt mij in
algemene zin niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van een coherente
jurisprudentie op het gebied van beschermingsmaatregelen. Teneinde deze
coherentie enigszins te bewaken is des te meer van belang dat duidelijk is
hoe een en ander inhoudelijk moet worden getoetst, ongeacht welke rechterlijke
instantie zich hierover buigt.

Teneinde zoveel mogelijk consistentie te creëren bepleit ik dat voor de
toetsing van beschermingsmaatregelen consequent wordt gekozen voor de
RNA-norm. Deze norm zou zoveel mogelijk moeten worden toegepast. Dat
wil zeggen in zoveel mogelijk situaties en op zo veel mogelijk beschermings-
maatregelen.12 Dit houdt in dat de RNA-norm moet worden toegepast in alle
beschermingssituaties, of nu sprake is van een openbaar bod of van activisme,
en op zoveel mogelijk beschermingsmaatregelen, of het nu gaat om de uitgifte
van beschermingsprefs of om andere beschermingsmaatregelen, zoals deal
protection measures of crown jewel defenses. Daarbij maakt het in principe
niet uit welke procedure wordt gevoerd of bij welke instantie dit gebeurt. Het
kan gaan om enquêteprocedure, maar ook om een procedure bij de voorzie-
ningenrechter of een bodemprocedure, waarin op grond van art. 2:15 lid 1 sub b
jo. 8 BW de vernietiging van besluiten wordt gevorderd. Op deze wijze kan op
coherente wijze worden gewerkt aan het bereiken van het hiervoor geformu-
leerde uitgangspunt, dat er een balans moet zijn tussen enerzijds een bepaalde
rol van de vennootschapsleiding en anderzijds het voorkomen van de zichzelf
beschermende vennootschapsleiding die de nuttige werking van een dynami-
sche overnamemarkt doorkruist. Een consequente toepassing zal leiden tot een
betere en meer overzichtelijke invulling van de norm. Hierdoor neemt de
voorspelbaarheid van de rechterlijke uitspraken en de rechtszekerheid toe.
Hiervoor is wel duidelijkheid nodig wat de RNA-norm precies inhoudt en
hoe deze moet worden toegepast.

12. De Hoge Raad lijkt het toepassingsgebied van de RNA-norm ook te bedoelen voor een ruim
aantal situaties. Het ging in RNA om activisme, maar de Hoge Raad spreekt in de norm over
een ongewenste overname. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110
m.nt. Blanco Fernandez (RNA/Westfield), rov. 3.7. Zie ook De Jongh (2007), p. 42.
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10.2.2 De RNA-norm nader bekeken: twee stappen

De uitspraak van de Hoge Raad in RNA is lastig te doorgronden. Mijns inziens
bevat de uitspraak een viertal elementen dat voor de normering van bestuurlijk
handelen in vijandige overnamesituaties van belang is.13

De Hoge Raad stelt ten eerste dat een beschermingsmaatregel gerechtvaardigd
kan zijn als deze maatregel noodzakelijk is, onder meer met het oog op de
continuïteit van (het beleid van) de vennootschap en de belangen van degenen
die daarbij betrokken zijn.

Ten tweede stelt de Hoge Raad dat daarbij met name zal moeten worden
afgewogen of het bestuur van de vennootschap die doelwit is van een poging
tot overname, in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat het nemen van een
beschermingsmaatregel noodzakelijk was teneinde in afwachting van de
uitkomst van verder overleg met de partij die de zeggenschap poogt over
te nemen en met andere betrokkenen de status quo te handhaven en aldus te
voorkomen dat - zonder voldoende overleg - wijzigingen worden gebracht in
de samenstelling van het bestuur of in het tot dan toe gevoerde beleid van de
onderneming, welke wijzigingen naar het oordeel van het bestuur van de
vennootschap niet in het belang zouden zijn van de onderneming of van
degenen die bij de onderneming betrokken zijn.

Een derde element is de stelling van de Hoge Raad dat als uitgangspunt
moet worden genomen dat het gedurende onbepaalde tijd handhaven van een
beschermingsmaatregel in het algemeen niet gerechtvaardigd zal zijn.

Als vierde element stelt de Hoge Raad ten slotte dat voor het beantwoorden
van de vraag of het nemen en vooralsnog handhaven van een beschermings-
maatregel gerechtvaardigd is, als maatstaf zal moeten gelden of deze maatregel
in de gegeven omstandigheden bij een redelijke afweging van de in het geding
zijnde belangen (nog) valt binnen de marges van een adequate en proportionele
reactie op het dreigende gevaar van een ongewenste overname. De eis van een
adequate en proportionele reactie geldt niet alleen voor het instellen, maar ook
voor het (vooralsnog) handhaven van beschermingsmaatregelen.

Deze overwegingen van de Hoge Raad hebben volgens mij tot misverstanden
geleid. Zo wordt bij de uitleg van de RNA-uitspraak veel nadruk gelegd op de
tijdelijkheid van een beschermingsmaatregel. Beschermingsmaatregelen zouden
slechts mogen teneinde overleg mogelijk te maken, en zouden – mede – daarom

13. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez
(RNA/Westfield), rov. 3.7.
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maar tijdelijk zijn toegestaan.14 Deze interpretatie zorgt bij sommige bescher-
mingsmaatregelen voor moeilijkheden. Hoe moet bijvoorbeeld de verkoop van
een kroonjuweel worden getoetst als alleen een tijdelijke beschermingsmaatregel
teneinde overleg mogelijk te maken toelaatbaar is? Dit soort maatregelen is bijna
per definitie in strijd met de eis dat bescherming slechts tijdelijk mag zijn. Via
deze uitleg van RNA zouden dit soort maatregelen dus nooit zijn toegestaan, of in
ieder geval niet aan de RNA-norm kunnen worden getoetst. Dit is volgens mij
geen juiste interpretatie van de RNA-uitspraak.15 Mijns inziens dient de RNA-
norm te worden geïnterpreteerd als een tweetraps toets, enigszins verglijkbaar
met de Unocal-norm uit de VS. Er kunnen twee stappen worden onderscheiden.
Ten eerste moet sprake zijn van een reële bedreiging. In de Unocal-terminologie
wordt dit de redelijkheidstoets genoemd. In de formulering van de Hoge Raad
betekent dit dat de bescherming noodzakelijk moet zijn onder meer met het oog
op de continuïteit van (het beleid van) de vennootschap en de belangen van
degenen die daarbij betrokken zijn. De tweede stap is dat de desbetreffende
beschermingshandeling een adequate en proportionele reactie moet zijn op deze
bedreiging. Bij Unocal is dit de proportionaliteitstoets. Als bescherming dus op
grond van de eerste stap gerechtvaardigd is, moet deze vervolgens een adequate
en proportionele reactie zijn op de bedreiging die zich voordoet. Deze tweede stap
is daarmee in wezen de materiële normering van bestuurlijk handelen in vijandige
overnamesituaties. Deze twee stappen zijn in feite het eerste en het vierde van de
hiervoor genoemde elementen uit de RNA-uitspraak. Deze elementen vormen
wat mij betreft dus de kern van de RNA-norm. De overige twee elementen zijn
meer specifiek voor de zich in RNA voordoende omstandigheden (een groot-
aandeelhouder die controle wil uitoefenen, maar weigert een bod uit te brengen)
en zijn voor dat soort situaties een invulling van het eerste en het vierde element.
Het tweede element moet worden gezien als deels een invulling van de eerste stap,
de vraag of er een reële dreiging is (de dreiging van wijziging van het beleid of
van de samenstelling van het bestuur), en deels van de tweede stap, de vraag of de
reactie adequaat en proportioneel is (het doel van de bescherming is handhaving
van de status quo en het mogelijk maken van nader overleg). Het derde element
(bescherming mag in principe slechts tijdelijk zijn), is mijns inziens een invulling

14. Zie o.a. OK 17 januari 2007, JOR 2007/42 m.nt. Blanco Fernandez (Stork), rov. 3.12, de
conclusie van AG Timmerman bij HR ABN AMRO ov. 4.6, Steins Bisschop (2008), p. 19,
Assink (2007a), p. 582, G. Raaijmakers (2009a), p. 432 en 441 (die zich afvraagt wat
tijdelijkheid precies betekent) en G. Raaijmakers (2009b).

15. Zie in gelijke zin Stevens (2008), p. 225. De Hoge Raad heeft zich hierover niet
uitgesproken. Na RNA heeft de Hoge Raad ook weinig mogelijkheden gekregen om de
RNA-norm toe te passen. Tegen de Stork-uitspraak is geen cassatie ingesteld. De ABN
AMRO uitspraak van de OK is wel bij de Hoge Raad terecht gekomen, maar deze kwestie
was geheel gesteld in de sleutel van art. 2:107a BW, en niet in het licht van beschermings-
maatregelen. Zie Van Ginneken (2007b), p. 433-438. Ook in de ASMI-zaak is de Hoge Raad
hieraan niet toegekomen, zie § 10.4.3 onder B1.
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van de tweede stap, de vraag of een maatregel adequaat en proportioneel is. Deze
elementen maken in mijn ogen dus geen onmisbaar onderdeel uit van de
overkoepelende RNA-norm.

In § 10.3 en § 10.4 ga ik op deze twee stappen in. Daarbij kijk ik zeker naar de
jurisprudentie en discussie in de VS. De RNA-norm zoals door mij geformu-
leerd heeft immers een gelijkenis met de Amerikaanse Unocal-norm.16 Het gaat
ook veelal om dezelfde problematiek, en het ligt voor de hand om van de
Amerikaanse ervaringen te leren. Daarbij neem ik wel de hiervoor beschreven
relevante verschillen tussen beide rechtssystemen in acht. Mede door deze
verschillen is het ook zeker niet zo dat de RNA-norm, zoals door mij
geïnterpreteerd, in wezen op hetzelfde neerkomt als de Unocal-norm. Een
punt van aandacht hierbij is nog het feit dat men in de VS, naast de Unocal-
norm, nog twee andere normen heeft die in vijandige overnamesituaties van
belang kunnen zijn, namelijk de Revlon- en de Blasius-norm. De vraag rijst of
wij in Nederland ook behoefte hebben aan dergelijke aanvullende normen.
Mijns inziens is dat niet het geval. Ik bepleit juist de consequente toepassing
van dezelfde norm om de rechtszekerheid te verhogen. Aanvullende normen
zijn volgens mij ook helemaal niet nodig. Alvorens ik nader in ga op de twee
stappen van de RNA-norm, bespreek ik in de volgende paragrafen waarom we
mijns inziens in Nederland geen behoefte hebben aan een aparte Revlon- of
Blasius-norm.

10.2.3 Geen Revlon-norm

De Amerikaanse Revlon-norm houdt in dat in bepaalde gevallen, onder meer
wanneer de vennootschap haar zelfstandigheid opgeeft en actief op zoek gaat naar
een koper, de board zich uitsluitend moet richten op het maximaliseren van korte
termijn aandeelhouderswaarde. Op een gegeven moment veranderen de directors,
in de klassieke bewoordingen van het Delaware Supreme Court, van “..defenders
of the corporate bastion to auctioneers charged with getting the best price for
stockholders at a sale of the company.”17 Mijns inziens hebben wij in Nederland
geen behoefte aan een dergelijke norm. Ik noem hiervoor vier redenen.

A. De Revlon-norm is moeilijk te doorgronden

Een eerste reden waarom wij mijns inziens geen Revlon-norm moeten hanteren
is enigszins pragmatisch van aard. Bij de beschrijving van de situatie in de
VS in Hoofdstuk 3, is al gebleken dat de Revlon-jurisprudentie moeilijk te

16. Zie over de (invulling van de) Unocal-norm § 3.4.3 en § 3.4.3 en over de gelijkenis § 4.1.
Zie over de gelijkenis eveneens Van Ginneken (2006a), p. 528.

17. Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986), p. 182.
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doorgronden is. Het is in de praktijk lastig gebleken om te bepalen wanneer de
Revlon-norm precies van toepassing zou moeten zijn. De jurisprudentie is in mijn
ogen enigszins gekunsteld. Rechters hebben zich in allerlei bochten moeten
wringen om onder de toepassing van de strengere Revlon-norm uit te komen
zodat zij de Unocal-norm konden toepassen. Uiteindelijk is de norm mede
hierdoor steeds beperkter uitgelegd. De normering van bestuurlijk handelen in
vijandige overnamesituaties is al ingewikkeld genoeg. Wij hebben geen behoefte
aan moeilijke afbakeningsproblemen tussen verschillende normen. Dat komt de
coherentie van de rechtspraak en de rechtszekerheid niet ten goede.

B. Strijd met belangenpluralisme

Een tweede argument tegen een Revlon-norm is dat deze in strijd lijkt te zijn
met het vennootschappelijk belang en het uitgangspunt van belangenplura-
lisme. Dit komt goed naar voren in de beschikkingen van de Ondernemings-
kamer en de Hoge Raad inzake ABN AMRO. Hier is de vraag of wij in
Nederland een soort Revlon-norm kennen aan de orde gekomen. Er is veel
gesproken over de vraag of de Ondernemingskamer in haar eerste ABN
AMRO-beschikking een nieuwe norm in het vennootschapsrecht heeft willen
introduceren. De Ondernemingskamer stelt dat bestuur en rvc zich, in situaties
waarbij de vennootschap zichzelf ‘in de etalage’ zet of wordt gezet, primair
moeten richten op het belang van aandeelhouders. Eén en ander zou zijn
geïnspireerd op de Revlon-norm.18 De overwegingen van de Ondernemings-
kamer lijken inderdaad sterk op deze doctrine. De Ondernemingskamer oor-
deelt: ‘Met het zogenaamd “in de etalage zetten” althans “gezet worden” van
ABN AMRO hebben bestuur en de RvC van ABN AMRO Holding zich ertoe
verplicht de voor dat proces van verkoop, ten behoeve van de aandeelhouders,
zo gunstig mogelijke omstandigheden te creëren en tevens zich ervan te
weerhouden dat proces op enigerlei wijze te beïnvloeden, althans op zodanige
wijze dat de besluitvorming daaromtrent (…) aan de macht van aandeelhouders
wordt onttrokken.’19 Het is niet geheel duidelijk of de Ondernemingskamer hier
inderdaad een soort Revlon-norm heeft willen introduceren.20 Nog daargelaten

18. Al snel na de uitspraak is er geconstateerd dat de OK zich kennelijk door de Revlon-norm
heeft laten inspireren. Zie “Willems kiest Revlon-doctrine”, Het Financieele Dagblad 5 mei
2007. Zie ook Nieuwe Weme (2007a), nr. 7 en Bartman (2007a), p. 317-318. Zie hierover
Van Ginneken (2007a), p. 328-329 en Van Ginneken (2007b), p. 433-438.

19. Zie OK 3 mei 2007, JOR 2007/143 m.nt. Nieuwe Weme (OK ABN AMRO I), rov. 3.20.
20. Ik betwijfel dat, zie Van Ginneken (2007b), p. 438. Uiteindelijk komt het er op neer dat de OK

wat dit betreft, binnen het bestaande model, een andere mening heeft over de bevoegd-
heidsverdelingen binnen de vennootschap dan de Hoge Raad. Een vergelijkbare situatie heeft
zich ook al voorgedaan bij de HBG-zaak, waar de OK een consultatierecht voor de ava
introduceerde en de Hoge Raad vond dat de OK hierbij te ver was gegaan. Zie HR 21 februari
2003, NJ 2003, 182 m.nt. Maeijer, JOR 2003/57 m.nt. Nieuwe Weme (HBG).
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of dit inderdaad het geval is, lijken de woorden van de Ondernemingskamer wel
te wijzen in de richting van een algemene norm, waarbij het bestuur en de rvc
zich in deze situaties uitsluitend moeten richten op het belang van aandeel-
houders. Een dergelijke norm lijkt mij niet in ons systeem passen.21 Dit blijkt
ook uit de ABN AMRO-beschikking van de Hoge Raad. Het lijkt erop dat ons
hoogste rechtscollege de stakeholders-benadering zekerheidshalve nog eens
heeft willen bevestigen. De Hoge Raad benadrukt uitdrukkelijk dat ook hier in
deze situaties geldt dat het bestuur het belang van de vennootschap en de
daaraan verbonden onderneming behoort voorop te stellen en de belangen van
alle betrokkenen, waaronder die van de aandeelhouders, bij zijn besluitvorming in
aanmerking behoort te nemen.22 De Hoge Raad stelt verder dat de implementatie
van de Richtlijn bevestigt dat de omstandigheid dat op de aandelen van een
(beurs)vennootschap een openbaar bod is gedaan of is te verwachten, niet zonder
meer meebrengt dat het bestuur en de rvc alleen het belang van de aandeelhouders
moeten bewaken en laten prevaleren of zich dienen te onthouden van besluiten die
van invloed kunnen zijn op het al dan niet aanvaarden van dit bod door
aandeelhouders.23 Het lijkt me dat de Hoge Raad hiermee de overwegingen
van de Ondernemingskamer heeft verworpen.24

C. Verschil in bescherming aandeelhouders in tweede fase

Een volgend argument waarom het in Nederland niet nodig is om een aparte
Revlon-norm te hanteren vloeit voort uit de ratio achter de Amerikaanse
Revlon-norm. Dit heeft te maken met de wijze waarop aandeelhouders worden
beschermd in de tweede fase. Zoals in Hoofdstuk 6 besproken, bestaan in de VS
veel ruimere mogelijkheden om minderheidsaandeelhouders uit te stoten,
bijvoorbeeld door een cash-out merger. Dit betekent dat als sprake is van een
change of control, waarbij iemand 50% van de aandelen krijgt, deze con-
trolerend aandeelhouder in principe tot uitstoting over kan gaan. De redenering
in de VS is dat in dergelijke change of control situaties de oorspronkelijke
aandeelhouders moeten worden beschermd. Zij worden geconfronteerd met een
nieuwe controlerende aandeelhouder die in principe zijn zin kan doordrijven. Er
ontstaat een fundamenteel andere situatie en hiervoor moeten aandeelhouders
worden gecompenseerd. Na een change of control zullen aandeelhouders geen

21. Zie Van Ginneken (2007a), p. 328. Zie ook de conclusie van AG Timmerman, ov. 3.2 e.v. en
4.6, en Nieuwe Weme (2007a), nr. 7-8.

22. HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434 m.nt. Maeijer, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme (HR ABN
AMRO), rov. 4.5.

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

24. Enigszins terzijde merk ik op dat als de ABN AMRO casus zich in de VS had afgespeeld,
het nog maar de vraag is of de Revlon-norm van toepassing zou zijn. Zie Van Ginneken
(2007a), p. 329.
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control premium meer kunnen krijgen. De Revlon-verplichtingen, om een zo
hoog mogelijke prijs te krijgen, moet dat opvangen. De mogelijkheden van een
controlerende aandeelhouder om de overblijvende minderheid uit te stoten zijn
in Nederland minder groot zijn dan in de VS (zie § 6.4). Bovendien worden
aandeelhouders ook beter beschermd door de verplicht bod regeling, die in de
VS niet bestaat (zie § 6.4). Er bestaat dus ook minder behoefte aan deze extra
bescherming van aandeelhouders. In lijn hiermee zou kunnen worden betoogd
dat ook minder behoefte is aan Revlon-verplichtingen.

D. Revlon-situaties toetsen op grond van de RNA-norm

De vierde en laatste reden waarom ik geen voorstander ben van het hanteren
van een Revlon-norm is dat we een dergelijke norm niet nodig hebben. De
toetsing van bestuurlijk handelen kan in Revlon-achtige situaties mijns inziens
gewoon met behulp van de RNA-norm.25 Ook in deze situaties moet mijns
inziens worden gekeken of de handelingen van de vennootschapsleiding een
adequate en proportionele reactie vormen op een reële bedreiging. Wanneer de
vennootschapsleiding een biedingsproces in gang zet om de vennootschap te
verkopen, of een transactie aangaat waarbij sprake is van een change of control
of opsplitsing van de vennootschap, dan zal dit gegeven mee kunnen spelen in
de beoordeling van de geoorloofdheid van de beschermingsmaatregel aan de
hand van de RNA-norm (zie hierna § 10.4.3), maar deze situaties nopen mijns
inziens niet tot een andere norm.

10.2.4 Geen Blasius-norm

Een volgende vraag is of in Nederland behoefte bestaat aan een norm die
vergelijkbaar is met de Blasius-norm. Zoals uiteengezet in § 3.4, hanteren de
rechters in Delaware in bepaalde situaties naast de Revlon-norm nog een andere
standaard voor de beoordeling van beschermingsmaatregelen, die eveneens
strikter is dan de Unocal-norm. Dit is de Blasius-norm. De ratio achter deze
strengere norm is dat grote waarde wordt gehecht aan de mogelijkheid
van aandeelhouders om te kunnen stemmen, de zogenoemde shareholder
franchise.26 Het stemrecht is een kernrecht van aandeelhouders. Het Delaware
Chancery Court bepaalde dat als handelingen van een board als doel hebben
het verhinderen van de stemuitoefening, de board niet wordt beschermd

25. In gelijke zin wordt in de VS door sommigen betoogd dat Revlon eigenlijk moet worden
gezien als een specificatie of invulling van de Unocal-norm, en niet als aparte norm. Zie
Bainbridge (2003b), p. 351.

26. Blasius Industries, Inc. v. Atlas Corp., 564 A.2d 651 (Del. Ch. 1988). Bainbridge is het hier
niet mee eens. Hij stelt dat het stemrecht van aandeelhouders in het systeem niet erg
belangrijk is. Zie Bainbridge (2006a).
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door de business judgment rule. Dit tenzij het de zware bewijslast kan dragen
dat er voor de handelingen een dringende rechtvaardiging aanwezig is.27

De Blasius-norm is hiermee een striktere standaard dan de Unocal-norm.
Mede omdat deze norm in de praktijk zo moeilijk is te doorstaan, wordt zij
in de praktijk zelden toegepast.28 Het is ook niet helemaal duidelijk wat de
verhouding is tussen de Blasius- en de Unocal-norm en in welke gevallen de
Blasius-norm moet worden gebruikt.29 Het dient in feite slechts te worden
toegepast als het gaat om ‘director election contests or election contests having
consequences for corporate control’.30 De ratio hierachter is het belang dat
wordt gehecht aan het recht om de board te benoemen. Zoals in Unitrin is
bepaald, worden beschermingsmaatregelen in principe toegestaan zolang een
proxy contest ter vervanging van de board tot de mogelijkheden behoort. Die
mogelijkheid dient dus te worden beschermd. Daar is zeker wat voor te zeggen,
maar het is de vraag of een dergelijke norm in Nederland nodig is. Mijns inziens
is dat niet het geval. Ten eerste het hiervoor genoemde punt, dat het in de
praktijk niet eenvoudig gebleken om precies te bepalen wanneer de Blasius-
norm van toepassing zou moeten zijn. Net als bij de Revlon-norm, hebben ook
hier rechters geworsteld om uit te kunnen leggen wanneer de Blasius-norm nu
wel of niet van toepassing is. Dergelijke afbakeningsproblemen helpen niet en
moeten worden voorkomen. Ten tweede komen de beschermingsmaatregelen
waar de Blasius-norm zich met name tegen richt in Nederland niet zo veel voor.
De meeste Blasius-achtige beschermingshandelingen hebben betrekking op de
procedure rondom de aandeelhoudersvergadering en het uitbrengen van stem-
men, zoals het verschuiven van de registratiedatum. In de VS zijn veel van dit
soort zaken in de by-laws geregeld, die zoals gezien door de board eenzijdig
kunnen worden gewijzigd. Fundamentele wijzigingen in deze procedures ver-
eisen in Nederland doorgaans een statutenwijziging, hetgeen slechts kan door
een besluit van de ava. Ten slotte is een aparte norm, net als bij de Revlon-
norm, mijns inziens niet nodig. Naar mijn overtuiging is het mogelijk ook deze
situaties met behulp van de RNA-norm toetsen.31 De vraag blijft of de reactie
van de vennootschapsleiding adequaat en proportioneel is, ook bij bescher-
mingsmaatregelen die de uitoefening van het stemrecht raken. Bij die beoorde-
ling moeten de specifieke omstandigheden worden meegenomen. Hierbij kan
wel de ratio achter de Blasius-norm een rol spelen bij de beoordeling of een
reactie adequaat en proportioneel is (zie hierna § 10.4.3 voor een nadere
invulling).

27. Blasius Industries, Inc. v. Atlas Corp., 564 A.2d 651 (Del. Ch. 1988), p. 661-662.
28. Williams v. Geier, 671 A.2d 1368 (Del 1996), p. 1376.
29. Zie hierover uitgebreid Allen, Jacobs & Strine (2001). Zie ook Strine (2005), p. 889-894.
30. Mercier v. Inter-Tel (Delaware) Inc., 929 A.2d 786 (Del. Ch. 2007), p. 809.
31. In gelijke zin zijn er ook Amerikaanse auteurs die menen dat de Blasius-norm gewoon een

bijzondere vorm is van Unocal. Zie Allen, Jacobs & Strine (2001). In de VS is het dus ook
niet geheel duidelijk waarom er voor deze situaties een aparte norm is.
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10.3 De eerste stap: bescherming tegen een reële bedreiging

10.3.1 Tegen welke bedreigingen mag worden beschermd?

Bij de eerste stap van de RNA-norm gaat het erom in welke situaties de
vennootschapsleiding beschermingsmaatregelen mag nemen. Het moet gaan
om een reële bedreiging. De vraag is dus wat een reële bedreiging is; wat wordt
bedreigd? De RNA-uitspraak geeft hiervoor een aantal aanwijzingen. Mijns
inziens zijn uit de RNA-uitspraak twee mogelijke bedreigingen te destilleren
waartegen mag worden beschermd: de bedreiging van (de continuïteit van) het
beleid en de bedreiging van de belangen van de vennootschap en van bij de
vennootschap betrokkenen.32

10.3.2 Bedreiging van (de continuïteit van) het beleid

De RNA-uitspraak noemt als rechtvaardiging voor bescherming de bedreiging
van de continuïteit van (het beleid van) de vennootschap.33 Dit kan tot
misverstanden leiden. Vaak wordt gesteld dat de continuïteit van de vennoot-
schap geen rechtvaardiging vormt voor bescherming, omdat ondernemingen nu
eenmaal niet statisch zijn en voortdurend veranderen.34 Daar ben ik het op
zichzelf mee eens. Het gaat mijns inziens dan ook om de bescherming van
(de continuïteit van) het beleid van de op dat moment zittende vennootschaps-
leiding, niet noodzakelijkerwijs om de bescherming van de continuïteit van de
vennootschap zelf.35 Ik gebruik dezelfde woorden, maar plaats de haakjes
anders. Dit is wel een belangrijk verschil.

Naar mijn mening is de bescherming van (de continuïteit van) het beleid
de belangrijkste rechtvaardiging voor het mogen nemen van beschermings-
maatregelen (vergelijk de bedreiging van de ‘corporate policy and effective-
ness’ in de Unocal-norm). Hierbij reken ik de strategie tot het beleid. Een
vijandige overname is in wezen een wijziging van de strategie, die ingaat tegen
de wil van de zittende vennootschapsleiding. Het gaat uiteindelijk om een
meningsverschil over het juiste beleid en de juiste strategie. De overnemer denkt
dat hij met de activa meer waarde kan creëren dan de zittende vennootschaps-
leiding. Met nieuw management en een andere strategie is de onderneming meer

32. Uiteraard kunnen onoirbare praktijken van de bieder ook een rechtvaardiging voor bescher-
ming zijn. Dit schaar ik onder een bedreiging van de belangen van bij de vennootschap
betrokkenen.

33. HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez
(RNA/Westfield), rov. 3.7.

34. Zie Kleyn (2009), p. 225 en De Kluiver (2009b), p. 228.
35. Hier valt ook onder het voorkomen van discontinuïteit in financiële zin (faillissement),

hetgeen volgens De Kluiver wel een rechtvaardiging voor bescherming kan zijn. Zie De
Kluiver (2009b), p. 228.
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waard. Uit de RNA-uitspraak vloeit evenwel voort dat indien de continuïteit van
het beleid wordt bedreigd, het bestuur dit beleid in principe mag beschermen.36

Hier komt een kernregel van ons vennootschapsrecht naar voren, namelijk dat het
bestuur bestuurt. De aandeelhouders mogen zich niet al te zeer op het terrein van
het bestuur begeven. Het bepalen van de strategie is in beginsel een aangelegen-
heid van het bestuur, onder toezicht van de rvc (indien aanwezig). Dit is in een
groot aantal uitspraken van zowel de Ondernemingskamer als de Hoge Raad
bevestigd.37 De bevoegdheid van het bestuur is echter nog ruimer. Het bestuur
mag het beleid ook beschermen door het nemen van beschermingsmaatregelen.
Een bedreiging van het beleid kan zich voordoen in de vorm van een openbaar
bod, maar ook in de vorm van activisme als een of meer aandeelhouders beogen
de bestaande strategie en beleid (uiteindelijk) te wijzigen. Een reële bedreiging
kan dus ook bestaan voordat of zonder dat een bod is uitgebracht. Dit betekent dat
bescherming niet alleen gerechtvaardigd kan zijn in vijandige biedingsituaties,
maar ook in situaties van aandeelhoudersactivisme.38 Dit houdt in dat in dat in
een ruime hoeveelheid vijandige situaties in principe kan worden beschermd en
dat deze bescherming in al die gevallen aan de tweede stap van de RNA-norm kan
worden getoetst. De bedreiging van het beleid vormt een erg brede basis voor
bescherming. De meeste bedreigingen waartegen mag worden beschermd zijn
uiteindelijk terug te leiden tot een bedreiging van het beleid.

In de RNA-uitspraak wordt ook als rechtvaardiging voor bescherming genoemd
bescherming ter handhaving van de status quo. De Hoge Raad spreekt over de
noodzakelijkheid van een beschermingsmaatregel voor de handhaving van de
status quo teneinde te voorkomen dat er zonder overleg wijzigingen worden
doorgevoerd die niet in het belang zijn van de onderneming of degenen die bij
de onderneming betrokken zijn. Deze rechtvaardiging voor bescherming valt
mijns inziens voor een groot deel onder de eerdergenoemde rechtvaardiging, de
bedreiging van (de continuïteit van) het beleid. De vennootschapsleiding mag
voorkomen dat er plotseling wijzigingen worden aangebracht in een zorgvuldig
uitgedachte en uitgezette koers. De vennootschapsleiding behoeft zich niet te

36. Zie ook Raaijmakers, die bij Stork de acties van Paulson c.s. ziet het als aanval op de strategie,
dat de bevoegdheid is van bestuur en rvc. Deze aanval kan rechtens gelden als een bedreiging.
Volgens RNA mag een bedreigde NV zich beschermen om een sterke onderhandelingspositie
te krijgen of naar alternatieven te zoeken (niet om zich blijvend te verschansen achter een
beschermingswal). Zie Raaijmakers (2007a), p. 350-351.

37. Zie o.a. HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434 m.nt. Maeijer, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme
(HR ABN AMRO), OK 17 januari 2007, JOR 2007/42 m.nt. Blanco Fernandez (Stork) en HR
9 juli 2010, JOR 2010/228 m.nt. Van Ginneken, rov. 4.4.

38. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez
(RNA/Westfield), rov. 3.7, waar wordt gesproken over de bedreiging van een ongewenste
overname, terwijl daar geen sprake was van een openbaar bod.
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laten overvallen, en mag beschermen om tijd te winnen.39 Mijns inziens dient
dit dus te worden gezien als een invulling van de gedachte dat de vennoot-
schapsleiding het beleid en de strategie mag beschermen.40

10.3.3 Bedreiging van de belangen van bij de vennootschap betrokkenen

De tweede rechtvaardigingsgrond voor beschermingsmaatregelen die in de RNA-
uitspraak naar voren komt, is de bescherming van de belangen van bij de
vennootschap betrokkenen, waaronder aandeelhouders. Hier komt het voor het
Nederlandse vennootschapsrecht zo kenmerkende belangenpluralisme tot uiting.
Zoals eerder geconstateerd, is niet helemaal duidelijk wie precies tot de kring van
betrokkenen behoren. In ieder geval behoren daartoe de aandeelhouders, maar
meestal worden ook werknemers, andere kapitaalverschaffers en crediteuren
genoemd.41 Op grond van een letterlijke lezing van de RNA-uitspraak zouden
in principe dus al deze belangen op zichzelf tot bescherming kunnen nopen.42

Hoe dit precies uitpakt is niet helemaal duidelijk. De vraag is in hoeverre de
bedreiging van de belangen van bij de vennootschap betrokkenen een recht-
vaardiging kunnen zijn voor het nemen van beschermingsmaatregelen. Eerst ga ik
in op de bedreiging van de belangen van aandeelhouders, daarna op de bedreiging
van de belangen van overige betrokkenen (stakeholders).43

A. Bedreiging van de belangen van aandeelhouders

Als concrete rechtvaardiging voor beschermingsmaatregelen wordt vaak de
bescherming van (de belangen van) aandeelhouders genoemd. Deze rechtvaardi-
ging is waarschijnlijk het minst omstreden. Zoals in Hoofdstuk 9 besproken, gaat
een aantal van de in de literatuur genoemde argumenten voor een actieve
vennootschapsleiding over de noodzaak om de belangen van aandeelhouders te

39. Zie in gelijke zin Stevens (2008), p. 225.
40. Deze overweging van de Hoge Raad is moeilijk te doorgronden. Het lijkt zeer beperkend,

alsof bescherming alleen is toegestaan teneinde nader overleg mogelijk te maken. Dat is
mijns inziens dus niet het geval. Het beleid mag worden beschermd. Het mogelijk maken
van overleg kan het doel zijn van de bescherming, maar dat hoeft niet. De analyse van het
doel van de bescherming hoort meer thuis in de tweede stap van de RNA-norm, of het gaat
om een adequate en proportionele reactie, zie ook hierna.

41. Zie Wezeman (2007), p. 99-100.
42. De bescherming van belangen de aandeelhouders, werknemers of anderen is in Nederland

een erkend motief voor bescherming. Zie o.m. Timmerman (1999), p. 276, Van Olffen
(2000), p. 9 en Hijmans van den Bergh & Van Solinge (2000), p. 83.

43. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om de bescherming van de persoonlijke belangen van de
vennootschapsleiding. Als de bescherming uitsluitend hierop is gericht zal deze de toets der
kritiek niet snel doorstaan. De bedreiging van persoonlijke belangen is geen legitieme
bedreiging waartegen bescherming gerechtvaardigd is. Men komt dan niet eens toe aan de
tweede stap, of het gaat om een adequate en proportionele reactie.
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behartigen. Het gaat onder meer om de bescherming van aandeelhouders tegen
een te laag bod (substantive coercion), tegen de vorm van het bod (structural
coercion), of om bescherming met als doel voor aandeelhouders een beter bod te
verkrijgen (de bargaining power hypothesis). De vraag is hoe deze rechtvaardi-
gingen in Nederlandse verhoudingen uitpakken. In gevallen van substantive
coercion en bij bescherming ter ondersteuning van onderhandelingen gaat het
mijns inziens uiteindelijk ook om een vorm van bescherming van het beleid van
het zittende bestuur. Het bestuur acht het eigen beleid, gericht op het creëren van
lange termijn aandeelhouderswaarde, superieur aan het voorliggend alternatief.
Het bod vormt in de ogen van de vennootschapsleiding dus een onderwaardering
van de vennootschap, al dan niet op langere termijn. Uiteindelijk valt dit dus
samen met de gedachte dat de vennootschapsleiding het uitgestippelde beleid tot
op zekere hoogte mag beschermen. De bescherming biedt de ruimte en de
mogelijkheid om met de bieder te onderhandelen en daarmee een beter bod of
betere voorwaarden af te dwingen. Op deze wijze kan het bod dichter in de buurt
worden gebracht van de werkelijke of potentiële waarde. Aan bescherming tegen
structural coercion is in Nederland mijns inziens minder behoefte. In Nederland
zijn geen dwingende front-end loaded biedingen toegestaan. Bovendien genieten
aandeelhouders in Nederlandse beursvennootschappen een sterke bescherming
door de verplicht bod regeling en de goede bescherming in de tweede fase.
Uiteraard kunnen misbruik of andere vormen van misleiding wel redenen zijn om
aandeelhouders te beschermen.

Ook in gevallen van aandeelhoudersactivisme, waarbij (een) (groot)aandeel-
houder(s) het beleid tracht te wijzigen, maar niet bereid is een openbaar bod uit
te brengen, is de rechtvaardiging voor bescherming van aandeelhouders te
vinden in de bescherming van het beleid. Het door de activisten voorgestelde
beleid zal, in de ogen van het bestuur, uiteindelijk minder gunstig uitpakken
voor aandeelhouders. Het kan ook zijn dat de vennootschapsleiding van mening
is dat de activist de belangen van de overige aandeelhouders schaadt of zal
schaden, of dat de overige aandeelhouders moeten worden beschermd tegen de
gevolgen van absenteïsme. Door de geringe opkomst zouden de plannen van
de activist kunnen worden aangenomen, terwijl dit niet in het belang is van de
vennootschap of haar aandeelhouders. Het bestaan van een verplicht bod bij
30% biedt een zekere bescherming, maar als de aandeelhouder onder deze grens
blijft dan bestaat deze bescherming niet. Als een aandeelhouder met 29% zijn
zin kan doordrijven en daar misbruik van maakt of kan gaan maken, dan wordt
de overige 71% daar de dupe van. Uiteraard kunnen deze aandeelhouders
gewoon tegenstemmen, maar door het absenteïsme is er grote kans dat een
aandeelhouder met 29% toch zijn zin kan doordrukken. De overige aandeel-
houders mogen dan door het bestuur worden beschermd. Dan is deze feitelijke
overname van de zeggenschap niet alleen een bedreiging van het beleid maar
ook meer direct een bedreiging van de belangen aandeelhouders.
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B. Bedreiging van de belangen van overige betrokkenen (stakeholders)

Dat brengt ons bij de concrete vraag of in Nederlandse verhoudingen de
belangen van stakeholders bescherming rechtvaardigen.44 Dit wordt meestal in
de sleutel gesteld van de vraag of de belangen van stakeholders onder
omstandigheden zwaarder kunnen wegen dan die van aandeelhouders. Hier
blijft het arrest Doetinchemse IJzergieterij relevant, waarin de Hoge Raad kort
gezegd bepaalde dat besluiten mogen worden genomen die ingaan tegen de
belangen van aandeelhouders, indien het vennootschappelijk belang dit
vraagt.45 Van der Grinten stelt dat het moeilijk denkbaar is dat het vennoot-
schappelijk belang (let wel, als resultante van de afweging van belangen) een
beslissing zou eisen, die de belangen van de kapitaaldeelnemers blijvend
schaadt. Zeer wel is denkbaar dat het vennootschappelijk belang (wederom:
als resultante) tot een beslissing voert die niet in overeenstemming is met de
wensen van aandeelhouders, of die in strijd is met de belangen van een groep
aandeelhouders.46 Ook de meer recente uitspraken inzake RNA en ABN
AMRO, lijken erop te wijzen dat de belangen van (groepen) aandeelhouders
niet per definitie voor zullen gaan bij het hanteren van beschermingsmaat-
regelen.47 Hieruit lijkt dus voort te vloeien dat bescherming van de verschil-
lende bij de vennootschap betrokken belangen in principe is toegestaan. Er zijn

44. Zie Van Ginneken (2006a), p. 531-532.
45. HR 1 april 1949, NJ 1949, 465 m.nt. Ph.A.N.H. (Doetinchemse IJzergieterij) (“commissa-

rissen hebben zich te richten naar het belang der vennootschap en dit moeten doen
overwegen, indien dit naar hun oordeel in botsing komt met belangen van welken aandeel-
houder ook”). Dit arrest vormde mede de aanleiding voor Maeijer om in zijn oratie het
vennootschappelijk belang te ‘introduceren’. Zie Maeijer (1989), p. 1. Zie over dit arrest en
het vennootschappelijk belang voorts Honée (1996a) en Honée (1996b), waarin ook op de
specifieke omstandigheden van dat geval wordt ingegaan.

46. Van der Heijden/Van der Grinten, p. 406 (nr. 23).
47. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez

(RNA/Westfield), rov. 3.7. Dat het vennootschappelijk belang een stevige rol kan spelen
blijkt ook uit het feit dat RNA een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal is, waar
per definitie het behartigen van de belangen van aandeelhouders als uitgangspunt meer
voorop zal dienen te staan dan bij andere vennootschappen. Er zijn immers relatief weinig
werknemers en crediteuren en er is wellicht ook minder algeheel maatschappelijk belang.
Zie Raaijmakers (2002a), p. 159. Zie in gelijke zin reeds Van der Heijden/Van der Grinten,
p. 406. In zijn ABN AMRO-uitspraak benadrukt de Hoge Raad uitdrukkelijk dat ook in
vijandige overnamesituaties geldt dat het bestuur de belangen van alle betrokkenen,
waaronder die van de aandeelhouders, bij zijn besluitvorming in aanmerking behoort te
nemen. Het feit dat een openbaar bod is gedaan of is te verwachten betekent ook niet zonder
meer dat de vennootschapsleiding alleen het belang van de aandeelhouders moeten bewaken
en laten prevaleren, of zich dienen te onthouden van besluiten die van invloed kunnen zijn
op het al dan niet aanvaarden van dit bod door aandeelhouders. Zie HR 13 juli 2007, NJ
2007, 434 m.nt. Maeijer, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme (HR ABN AMRO), rov. 4.5-4.6.
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bij mijn weten echter geen concrete voorbeelden van beschermingsmaatregelen
die specifiek bescherming van een bepaalde (groep) stakeholders beoogden.
Het Nederlandse overnamerecht biedt op dit punt allerminst duidelijkheid. De
verschillende belangen die naar Nederlands recht bescherming rechtvaardigin-
gen zijn in de Nederlandse jurisprudentie niet expliciet aan de orde geweest. De
vraag blijft of bedreiging van al deze belangen een bedreiging vormen waar-
tegen mag worden beschermd, zoals bedoeld in de eerste stap van de RNA-
norm (en de handelingen dus vervolgens onder de tweede stap moeten worden
getoetst). Hoe deze vraag wordt beantwoord zal voor een groot deel afhangen
van hoe sterk het uitgangspunt van belangenpluralisme in Nederland daadwer-
kelijk is. Men kan zich afvragen of het vennootschappelijk belang of de
belangen van anderen dan aandeelhouders in Nederland voldoende gewicht
hebben om weerstand te mogen bieden tegen een vijandige overname, bijvoor-
beeld als er ogenschijnlijk voor alle aandeelhouders een zeer aantrekkelijk bod
ligt. Mijns inziens moeten de belangen van aandeelhouders en stakeholders niet
zo tegenover elkaar worden gezet. Uiteindelijk komt het neer op een bedreiging
van het beleid.

In dit verband is het goed de verschillende opvattingen over het vennootschap-
pelijk belang en het uitgangspunt van belangenpluralisme nog eens te bezien.
Zoals in § 2.3 uiteengezet vloeit een en ander voort uit de algemene richtsnoer
voor bestuur en commissarissen, dat zij zich bij de uitoefening van hun taak
hebben te richten op het belang van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming.48 Er zijn van oudsher twee opvattingen, die van Maeijer en die
van Van der Grinten. Volgens Maeijer betreft het vennootschappelijk belang het
belang dat de vennootschap heeft bij haar eigen gezonde bestaan, uitgroei en
voortbestaan met het oog op het door haar te bereiken doel. Het vennootschap-
pelijk belang is echter geen absolute grootheid en is geen doel op zichzelf. Zij
kan verbleken wanneer ieder uitzicht op rentabiliteit van de bijeengebrachte
middelen komt te vervallen.49 Maeijer beschouwt het dus als een eigen, zelf-
standig belang van de vennootschap, dat bestaat naast de belangen van andere bij
de vennootschap betrokkenen.50 Volgens Van der Grinten is het vennootschap-
pelijk belang de resultante van de afweging van belangen van hen die bij de
vennootschappelijke werkzaamheden zijn betrokken, zoals aandeelhouders,

48. Zie voor commissarissen art. 2:140 lid 2 BW. Hoewel niet expliciet uit de wet af te leiden,
wordt aangenomen dat dit ook geldt voor bestuurders. Zie ook Asser/Maeijer/Van Solinge &
Nieuwe Weme (2009), p. 478. Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht stelt voor dit ook voor
bestuurders te codificeren, zie Kamerstukken II 2008/2009, 31763, nr. 2.

49. Zie Maeijer (1964), Maeijer (1989), p. 2 en Asser/Maeijer (2000), p. 385.
50. Deze opvatting is door Mendel aangeduid als de ‘holistische opvatting’ van het vennoot-

schappelijk belang. Zie Mendel (1989a).
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werknemers, leveranciers en afnemers. De afweging dient door bestuur en rvc te
worden gemaakt.51

In het kader van de hier voorliggende vraag welke belangen bescherming
kunnen rechtvaardigen, dient eerst te worden bezien wat we dan precies
bedoelen met het vennootschappelijk belang. Is er een eigen zelfstandig belang
van de vennootschap (de institutionele opvatting van Maeijer) of is het
vennootschappelijk belang de resultante van de afweging van al deze belangen
(de opvatting van Van der Grinten)? In dat geval zijn alle genoemde belangen
verweven in het vennootschappelijk belang. Ik voel meer voor een combinatie
van beide opvattingen.52 Een vennootschap is een juridische fictie en heeft
mijns inziens geen inherent eigen belang, dat geheel los kan worden gezien van
de belangen van de bij de vennootschap betrokkenen. In die zin neig ik meer
naar de opvatting van Van der Grinten, dat het vennootschappelijk belang het
resultaat is van een afweging van belangen.53 Het vennootschappelijk belang
ligt mijns inziens besloten in het beleid en de strategie van de vennootschap,
zoals door de vennootschapsleiding vastgesteld. Het beleid en de strategie
moeten gericht zijn op het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange
termijn.54 Deze creatie van lange termijn aandeelhouderswaarde is weer
enigszins in lijn met de opvatting van Maeijer: het belang dat de vennootschap

51. Zie Van der Heijden/Van der Grinten, p. 406-407 (nr. 231). Zie over de opvatting van Van
der Grinten Mendel (1989b), p. 4. Als ik het goed zie, wordt in de rechtspraak vooral de
uitleg van Maeijer gevolgd. Er is een eigen belang van (continuïteit) van de vennootschap en
daarnaast kunnen ook andere belangen spelen.

52. Zie ook P. van den Hoek (2006), p. 345, die stelt dat het creëren van langetermijn
aandeelhouderswaarde in feite een mix is van de omschrijvingen van het vennootschappelijk
belang van Maeijer en Van der Grinten.

53. Zie in gelijke zin Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), nr. 394 en 395 en Van
Schilfgaarde/Winter (2009), p. 28.

54. Zie ook Preambule punt 3 bij de Code (2003), Preambule punt 7 bij de Code (2008) en
Winter & Cools (2007). Timmerman constateert over de creatie van langetermijn aandeel-
houderswaarde dat deze benadering van het belangenpluralisme, die neerkomt op een
overwicht van het aandeelhoudersbelang welke doorbroken kan worden, in het Nederlandse
vennootschap in opmars is. Hij vergelijkt dit met het Engelse idee van enlightened
shareholder value, welke benadering zekere voordelen biedt, zoals de combinatie van
belangenpluralisme en een zekere vooropstelling van het aandeelhoudersbelang, dat zij meer
sturend is en bestuurders en commissarissen meer dwingt tot uitleg waarom zij een bepaald
belang het zwaarst hebben laten wegen. Zie Timmerman (2009a), p. 6-7. De Kluiver ziet
hierin dat Timmerman afstand neemt van het begrip vennootschappelijk belang. Bij de
afweging van belangen is niet meer het vennootschappelijk belang bepalend, maar ligt het
primaat bij het aandeelhoudersbelang op de lange termijn. Hij acht het vennootschappelijk
belang aantrekkelijker omdat daarmee primair vanuit het perspectief van de onderneming en
haar maatschappelijke rol en functie wordt geoordeeld. Bovendien vindt hij het aandeel-
houdersbelang op de lange termijn minstens zo onbepaald, zo niet onbepaalder dan het
vennootschappelijk belang. Hij geeft vier punten van kritiek: 1) het begrip ‘langere termijn’
is onbepaald, 2) aandeelhouderswaarde op langere termijn kan niet worden bepaald, 3) de!
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heeft bij haar eigen gezonde bestaan, uitgroei en voortbestaan met het oog op
het door haar te bereiken doel. Dat doel is in mijn ogen dus het creëren van
lange termijn aandeelhouderswaarde.55 Het belang van aandeelhouders speelt
daarin een belangrijke rol, het gaat uiteindelijk om aandeelhouderswaarde, maar
dat is niet het enige belang. Teneinde het doel te bereiken moeten verschillende
belangen in acht worden genomen. Aandeelhouderswaarde op lange termijn
kan niet worden bereikt zonder ook andere belangen in acht te nemen. Hier
komt mijns inziens de gedachte achter het stakeholdermodel duidelijk naar
voren, namelijk dat rekening houden met alle stakeholders en hier goed mee
omgaan, uiteindelijk ook voor aandeelhouders(waarde) op lange termijn goed
is. Dit is de basis voor belangenpluralisme, dat mijns inziens onvermijdelijk is.
Ik geloof niet in een doctrine waarbij de vennootschapsleiding zich slechts
behoeft te richten op het aandeelhoudersbelang. Volgens mij kan dat niet.56

Laat er geen misverstand over bestaan, aandeelhouders zijn in het systeem
uitermate belangrijk. Bestuur en rvc kunnen mijns inziens de wensen van de
meerderheid van de aandeelhouders in principe ook niet langdurig negeren.
Maar bestuur en rvc zijn aangesteld om de vennootschap te leiden en mogen en
moeten daarbij dagelijks een afweging maken tussen verschillende belangen.
Dat kan ook niet anders. Van elke investeringsbeslissing kan worden betoogd
dat deze in strijd is met het belang van (bepaalde) aandeelhouders, die
misschien liever op korte termijn een verhoogde dividenduitkering zien.
Desondanks moeten het bestuur en de rvc dergelijke besluiten kunnen nemen.
Bovendien bestaat het aandeelhoudersbelang niet.57 Men behoeft hiervoor
slechts naar een aantal uitspraken van de Ondernemingskamer te kijken.
Bijvoorbeeld naar de DSM-uitspraak, waar grote aandeelhouders als ABP voor
invoering van het loyaliteitsdividend waren maar dit door andere aandeelhouders
met succes bij de Ondernemingskamer werd aangevochten.58 Of naar de Stork-
uitspraak, waar de VEB bij de Ondernemingskamer de vennootschapsleiding

nadruk op de langere termijn zou tot perverse effecten kunnen leiden en 4) de vraag is wie de
aandeelhouderswaarde op langere termijn zou moeten bepalen. Zie De Kluiver (2009a),
p. 19. Zie ook de kritiek van Blanco Fernandez (2009), p. 22-23 en de reactie van
Timmerman (2009b), p. 25-26.

55. Zie in gelijke zin Allen (1997), p. 895-897. Er zijn ook in de VS duizenden bladzijden
geschreven over wat het doel van een vennootschap precies is. Ik volsta hier met de eerder
getrokken conclusie dat het Amerikaanse vennootschap sterker van het aandeelhoudersbe-
lang is doortrokken dan het Nederlandse. Zie hiervoor ook § 8.2.3.

56. Zie voor kritiek op een dergelijke norm ook Smith (1996).
57. Er zijn vele verschillende soorten aandeelhouders. Zie G. Raaijmakers (2005) en Verdam

(2005b).
58. OK 28 maart 2007, JOR 2007/118 m.nt. M. Brink (DSM). Uiteindelijk is deze uitspraak in

cassatie door de Hoge Raad vernietigd. Zie HR 14 december 2007, NJ 2008, 105 m.nt.
Maeijer, JOR 2008/11 m.nt. Doorman (DSM).
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steunde tegen de eisen van de hedge funds Centaurus en Paulson.59 Ook in de
ABN AMRO-kwestie bleek dit onmiskenbaar uit het feit dat de invloedrijke
stemadviseur ISS60 tegen opsplitsing van ABN AMRO was; desondanks werden
de desbetreffende voorstellen door de ava met ruime meerderheid aangenomen.
Uiteindelijk is het dus onvermijdelijk dat bestuur en rvc een belangenafweging
moeten maken, hetgeen tot uitdrukking komt in art. 2:140 BW.

In de hiervoor omschreven visie komt het vennootschappelijk belang dus neer
op het creëren van langetermijn aandeelhouderswaarde, zoals vastgelegd in het
beleid en de strategie, waarbij alle betrokken belangen worden afgewogen.61

Bescherming van het vennootschappelijk belang is dus in mijn ogen bescher-
ming van het beleid, waarvan het bestuur op dat moment vindt dat het het beste
is ter creatie van aandeelhouderswaarde op de lange termijn. Uit deze visie
vloeit voort dat de bescherming van (een groep) stakeholders op zichzelf niet
snel een zelfstandige rechtvaardigingsgrond voor beschermingsmaatregelen zal
zijn. Naar mijn overtuiging gaat het uiteindelijk om de bescherming van het
door de zittende vennootschapsleiding gevoerde beleid, en niet om de bescher-
ming van bepaalde belanghebbenden. Deze belangen zijn als het goed is
onderdeel van (de uitvoering van) het beleid en de strategie van het zittend
bestuur. Met alle bij de vennootschap betrokken belangen moet rekening
worden gehouden, maar deze belangen zijn geen zelfstandige rechtvaardigings-
grond voor bescherming. Zo zal mijns inziens bescherming niet snel gerecht-
vaardigd zijn puur ter bescherming van de werkgelegenheid.62 Het zal
neerkomen op bescherming van het bestaande beleid, dat wellicht uiteindelijk
ook het beste zal zijn voor de werkgelegenheid. Ik zie deze opvatting niet als

59. OK 17 januari 2007, JOR 2007/42 m.nt. Blanco Fernandez (Stork).
60. Zie over de rol van ISS Verdam (2006b). Zie hierover Potjewijd & Kleipool (2007), p.133-134.
61. Ik formuleer het dus net iets stelliger dan Timmerman, die stelt dat het idee van aandeel-

houderswaarde op lange termijn tegen het idee van het vennootschappelijk belang aanligt en
dat aandeelhouderswaarde op lange termijn deel uitmaakt van het vennootschappelijk
belang. Zie Timmerman (2009b), p. 25. Als ik het goed zie ligt mijn benadering dicht
aan tegen de gedachtegang van Timmerman. Tegelijkertijd ligt deze ook niet veraf van de
opvatting van De Kluiver, zie De Kluiver (2009a), p. 19. In wezen is het een definitie
kwestie. Mijns inziens is het vennootschappelijk belang, de term waaraan De Kluiver de
voorkeur geeft, gelijk aan de creatie van langetermijn aandeelhouderswaarde. Beide termen
zijn abstract en weinig concreet. De door De Kluiver geformuleerde bezwaren tegen deze
laatste term gelden eveneens voor de term vennootschappelijk belang. Zie in gelijke zin
Timmerman (2009b), p. 25.

62. Bovendien kan de vraag worden gesteld om welke werkgelegenheid het gaat; de werk-
gelegenheid in welk land? Er wordt meestal gekeken naar de werkgelegenheid in Nederland,
niet naar de werkgelegenheid in het buitenland. Hierbij moet worden bedacht dat het vaak
gaat om mondiaal opererende ondernemingen, met vaak veel meer werknemers buiten dan
binnen Nederland.

ENIGE GEDACHTEN OVER (INVULLING VAN) DE NEDERLANDSE NORM

429



een rigoureuze afwijzing van het stakeholder model. Het is veel meer een
bevestiging van het gegeven dat het stakeholders model en de shareholders-
benadering in de praktijk niet zo heel ver uit elkaar liggen en van de tendens dat
ze naar elkaar toegroeien.63 Het feit dat de vennootschapsleiding een afweging
moet maken tussen alle belangen is mijns inziens onvermijdelijk en uiteindelijk
niet alleen in het voordeel van stakeholders, maar ook in het voordeel van
aandeelhouders.64 Goed omgaan met de belangen van de bij de vennootschap
betrokken stakeholders is op lange termijn ook goed voor aandeelhouders.
Daarbij teken ik aan dat het gewicht van de concrete belangen van stakeholders
bij de vaststelling van het beleid niet moeten worden overschat. Het is van
belang te blijven realiseren dat het uiteindelijk gaat om het creëren van
aandeelhouderswaarde.65 Bovendien worden de belangen van de overige
stakeholders ook op andere concrete manieren beschermd. Nederlandse en
Europese werknemers bijvoorbeeld via de WOR, de Europese Ondernemings-
raad en de fusiegedragsregels, leveranciers en klanten door contracten en de
maatschappij in brede zin door middel van wetgeving. Bescherming specifiek
ten behoeve van deze stakeholders is dus ook minder nodig.66 Met het
voorgaande kan wederom worden geconstateerd dat bedreiging van het beleid
en de strategie in feite de belangrijkste rechtvaardiging is voor bescherming.

10.4 De tweede stap: een adequate en proportionele reactie

De eerste stap komt er uiteindelijk op neer dat er een reële bedreiging moet zijn
van (de continuïteit van) het beleid en de strategie van de vennootschap, zoals
geformuleerd door de zittende vennootschapsleiding. Deze eerste stap is een
relatief lage drempel. Beschermingsmaatregelen kunnen dus al relatief snel
gerechtvaardigd zijn. Als het beleid wordt bedreigd mag in principe worden
beschermd. Dat wil mijns inziens niet automatisch zeggen dat ruimhartig of
ongelimiteerd mag worden beschermd. De beperking komt met name bij de
tweede stap, waar het gaat om de beoordeling of de bescherming een adequate
en proportionele reactie is. Dit bepaalt hoever de vennootschapsleiding mag

63. Zie hiervoor § 8.2.3. Zie ook o.a. Van Ginneken (2001a), p. 160-161, Van Ginneken
(2006a), p. 531 en Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 27.

64. Volgens Blair & Stout, die een stakeholder gerichte visie hebben, is de vraag specifiek of
het ex ante “beneficial investments and participation on the part of stakeholders” zou
aanmoedigen. Zie Blair & Stout (1999), p. 304-305.

65. Timmerman constateert dat een zekere vooropstelling van het aandeelhoudersbelang
momenteel in het Nederlandse vennootschapsrecht in opmars is. Zie Timmerman (2009a),
p. 6. Zie ook Van Ginneken (2006a), p. 534.

66. Zie Winter (2007), p. 132 en Kleyn (2009), p. 225. Anders, althans niet zonder meer: De
Kluiver (2009b), p. 229 e.v. Zie over de medezeggenschap in openbare biedingen Witteveen
(2008) en Duk (2000).
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gaan. In de eerste stap gaat het erom of bescherming gerechtvaardigd kan zijn;
in de tweede stap gaat het over de vraag of de bescherming in die specifieke
situatie ook daadwerkelijk gerechtvaardigd is. Een algemeen antwoord op deze
vraag is naar mijn overtuiging niet te geven. Wel denk ik dat de wijze waarop
de RNA-norm in verschillende situaties kan worden toegepast op een aantal
punten kan worden verduidelijkt.

10.4.1 Om welke beschermingsmaatregelen gaat het?

Een vraag die in dit verband eerst aan de orde moet worden gesteld is welke
beschermingsmaatregelen aan de RNA-norm moeten worden getoetst. Kunnen
alle beschermingsmaatregelen in principe adequaat en proportioneel zijn? Of
zijn er beschermingsmaatregelen die a priori als ontoelaatbaar moeten worden
beschouwd, waarbij dus aan een toetsing aan de RNA-norm sowieso niet wordt
toegekomen? Of zijn er wellicht beschermingsmaatregelen die niet aan
de RNA-norm kunnen worden getoetst, maar aan een andere norm moeten
worden getoetst? Bij de beantwoording van deze vragen is het van belang te
realiseren dat het bij de toetsing aan de RNA-norm gaat om beschermings-
maatregelen die zijn genomen in reactie op een bepaalde reële bedreiging. Het
is mijns inziens dus nuttig om onderscheid te maken tussen maatregelen die
worden genomen voordat er sprake is van een bedreiging (pre-dreiging
beschermingsmaatregelen) en maatregelen die worden genomen in reactie op
een bedreiging (post-dreiging beschermingsmaatregelen).67

Bij dit onderscheid moet meteen een kanttekening worden geplaatst. Een
onderscheid, gebaseerd op het al of niet bestaan van een reële bedreiging, is, net

67. Een indeling die vaak wordt gebruikt is de indeling in statutaire middelen, die hun grondslag
vinden in statutaire bepalingen, en buiten-statutaire middelen. Zie Asser/Maeijer/Van
Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 806-813 (waar ook nog worden genoemd de indeling
in permanente en tijdelijke beschermingsconstructies en juridische en economische bescher-
mingsconstructies). Zie ook Voogd (1989), p. 4-5 en p. 17-21. Een indeling die tegen-
woordig in bepaald opzicht wellicht meer duidelijkheid verschaft, zeker in de bestudering
van bescherming in de Europese context van de Richtlijn, is de indeling in pre-bid en post-
bid defenses, beschermingsmaatregelen die worden genomen voordat een openbaar bod is
uitgebracht en maatregelen die worden genomen na aankondiging van een bod. De
bepalingen uit de Richtlijn maken dit onderscheid expliciet. Art. 9 is gericht op post-bid
defenses en art. 11 op pre-bid defenses. In lijn met deze indeling kan ook worden gesproken
over structurele en ad hoc beschermingsmaatregelen. Ten slotte is een indeling ook mogelijk
gebaseerd op datgene waartegen de maatregelen zich richten. Is het gericht tegen een
vijandig openbaar bod of gericht tegen aandeelhoudersabsenteïsme? Of tegen aandeelhou-
dersactivisme, iets wat de laatste jaren steeds meer voorkomt. Iedere indeling heeft zijn
voor- en nadelen. In iedere indeling is een zekere mate van overlap onvermijdelijk. Juist
vanwege het feit dat de RNA-norm in Nederland geldt zowel voor vijandige biedingen als
voor activisme (waarin dus geen bod is uitgebracht), geeft mijns inziens het onderscheid pre-
dreiging en post-dreiging een duidelijker beeld.
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als alle andere indelingen van beschermingsmaatregelen, niet altijd zwart-wit.
Zo is niet altijd evident wanneer de bedreiging zich voordoet en (dus) of iets
een reactie is op een bedreiging. Typische post-dreiging beschermingsmaat-
regelen worden inderdaad meestal genomen in reactie op een concrete dreiging,
maar dat behoeft niet altijd zo te zijn. Het kan ook gaan om bescherming tegen
een nog te verwachten dreiging. Dat kan in mijn ogen onder omstandigheden
ook een reële bedreiging zijn (in de zin van de eerste stap uit RNA). Het is een
reële bedreiging die zich nog niet concreet heeft voorgedaan. Hierop kom ik
hierna nog uitgebreider terug.68

Naar mijn mening zouden alle post-dreiging beschermingsmaatregelen aan
de RNA-norm moeten worden getoetst. Deze categorie zou ik zo ruim mogelijk
willen opvatten.69 De beperking is niet gelegen in het soort maatregel dat in
reactie op een reële bedreiging kan worden ingezet, maar in de wijze waarop de
maatregel in het concrete geval wordt gebruikt. Daarbij zal de aard van de
maatregel op de uitkomst van de toetsing zeker van invloed zijn, maar ik zie
geen reden om van bepaalde beschermingsmaatregelen op voorhand te zeggen
dat zij niet toelaatbaar zijn, en dus van toetsing aan de RNA-norm uit te sluiten.

A. Pre-dreiging beschermingsmaatregelen

Pre-dreiging beschermingsmaatregelen worden in principe niet aan de RNA-norm
getoetst. Voorbeelden van dit soort maatregelen zijn stemrechtbeperking, certifi-
cering, de structuurregeling en statutaire benoemings- en ontslagbeperkingen
(al dan niet gekoppeld aan prioriteitsaandelen). Dit zijn vaak constructies met een
statutaire basis. De invoering van dergelijke beschermingsmaatregelen is in
principe geoorloofd, mits deze zijn ingevoerd met inachtneming van de daarvoor
toepasselijke wettelijke regels.70 Daarbij moet worden opgemerkt dat stemrecht-
beperking, certificering en de structuurregeling een steeds minder grote rol lijken

68. Bovendien kunnen post-dreiging beschermingsmaatregelen ook een pre-dreiging basis
hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de uitgifte van preferente aandelen, waarbij de
optie-constructie veelal ruim vantevoren is ingevoerd. Het gaat er dan om hoe de maat-
regelen post-dreiging worden geactiveerd of ingezet.

69. Ik zou een bepaalde handeling dan ook niet te snel als een buitenkans willen aanmerken,
zoals bijvoorbeeld door de OK in haar tweede ABN AMRO beschikking is gedaan, en deze
dus helemaal niet aan de RNA-norm toetsen. Ik zou in dergelijke gevallen de handeling
liever eerder als een beschermingsmaatregel aanmerken, en deze dan wellicht sneller als
adequaat en proportioneel beoordelen. Dit geldt ook voor handelingen die meerdere
oogmerken hebben. Zie hierna. Dit zal in de praktijk dicht in de buurt komen van het
toetsen van alle post-dreiging maatregelen aan de RNA-norm. Desondanks lijkt deze
tussenstap mij van belang, omdat als een handeling echt geen beschermingsoogmerk heeft,
deze mijns inziens niet als beschermingsmaatregel moet worden getoetst.

70. Zie Voogd (1989). Zie ook Raaijmakers (1995), p. 139. Het zal niet snel gebeuren dat deze op
zichzelf ter toetsing aan een rechter worden voorgelegd, laat staan dat deze ze ongeoorloofd zal
verklaren. Deze zijn uiteindelijk ooit ook ingevoerd door of met goedkeuring van de ava.
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te spelen in de Nederlandse beschermingspraktijk.71 Statutaire benoemings- en
ontslagbeperkingen komen nog wel geregeld voor. Ontslagbeperkingen, die vaak
inhouden dat ontslag van bestuurders of commissarissen, dat niet geschiedt op
voordracht van de prioriteitsaandeelhouders of de rvc, een versterkte meerderheid
nodig heeft, zijn pre-dreiging maatregelen met een statutaire basis. Deze vallen
dus in principe niet onder de RNA-norm. Ditzelfde geldt op zichzelf voor
benoemingsbeperkingen, zoals het bestaan van bindende voordrachten. Het
daadwerkelijke gebruik van het recht om een bindende voordracht te doen kan
wel onder de RNA-norm vallen (zie hierna).

Naast de hiervoor genoemde pre-dreiging beschermingsmaatregelen met statu-
taire grondslag, bestaan ook pre-dreiging beschermingsmaatregelen zonder
statutaire basis. Allereerst kan hierbij worden gedacht aan meer structurele
beschermingsmaatregelen, zoals piramidestructuren en cross-holdings. Pirami-
destructuren zijn structuren waarbij gebruik wordt gemaakt van een keten van
houdstermaatschappijen, die vaak ieder een eigen beursnotering hebben. De
uiteindelijke aandeelhouders controleren elke houdstermaatschappij in de keten
door een meerderheid of een controlerende minderheid te houden. Hierdoor
bestaan bij elke houdstermaatschappij ook minderheidsaandeelhouders. Het
resultaat is dat de uiteindelijke aandeelhouders met een relatief kleine investe-
ring alle vennootschappen in de keten controleren, inclusief de onderste
vennootschap. De onderste vennootschap is (net als de verschillende tussen-
vennootschappen) in deze constructie vrijwel niet over te nemen.72 Bij cross-
holdings houden bepaalde vennootschappen belangrijke aandelenposities in
elkaar, waardoor zij elkaar een zekere bescherming bieden. Het is duidelijk dat
deze structurele zaken niet aan de RNA-norm worden getoetst.

Daarnaast kan worden gedacht aan contractuele beschermingsmaatregelen,
zoals change of control clausules in contracten of in obligatieleningen, of in de
vorm van golden parachutes, opgenomen in arbeidsovereenkomsten. Ook deal
protection measures kunnen tot deze categorie behoren. Dit zijn doorgaans
contractuele bepalingen die een beschermend karakter kunnen hebben, die in

71. Zie § 2.3.2. Zie over het afnemende belang van certificering Van der Elst, De Jong &
Raaijmakers (2008) en Steins Bisschop (2008), p. 17.

72. Zie High Level Group of Company Law Experts (2002a), p. 38-39 en High Level Group of
Company Law Experts (2002b), p. 98. Als de uiteindelijke aandeelhouders in een keten van
zes vennootschappen in elke vennootschap 50% zouden houden, wordt met de investering
van slechts 1.56% van het geplaatst kapitaal van de onderste vennootschap de gehele keten
gecontroleerd. Deze piramidestructuren komen relatief veel voor in Italië. Een voorbeeld van
een piramidestructuur vindt men bij het Heineken-concern, waar kort gezegd de familie
Heineken 50,005% houdt in het beursgenoteerde Heineken Holding N.V. en deze holding
weer 50,005% houdt in het eveneens beursgenoteerde Heineken N.V. Deze constructie is
aangevallen, maar door de OK in stand gelaten, zie OK 18 oktober 2001, JOR 2001/225
(Heineken).
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legitieme overeenkomsten met derden worden opgenomen. Als deze maat-
regelen worden genomen nadat er sprake is van een concrete dreiging, zijn dit
post-dreiging beschermingsmaatregelen, en kunnen ze aan de RNA-norm
worden getoetst. Vaak zullen deze maatregelen echter niet als reactie op een
concrete dreiging zijn ingevoerd, maar zullen zij juist zijn overeengekomen
voordat er een concrete dreiging bestaat. Het is dan de vraag of zij aan de RNA-
norm moeten worden getoetst. In veel gevallen kan worden betoogd dat deze
maatregelen zijn ingevoerd als bescherming tegen een algemene of nog te
verwachten dreiging. Dit is bijvoorbeeld het geval bij deal protection measures,
die tot doel hebben een fusieakkoord te beschermen. In dergelijke omstandig-
heden dienen deze maatregelen mijns inziens aan de RNA-norm te worden
getoetst. Het gaat dan om een reële bedreiging in de zin van de RNA-norm. Het
is een te verwachten dreiging, die zich nog niet concreet heeft voorgedaan. Ook
andere maatregelen, zoals change of control bepalingen in obligatieleningen,
kunnen onder omstandigheden tot post-dreiging beschermingsmaatregelen
worden gerekend. Deze beoordeling heeft een zeer feitelijk karakter en zal
afhangen van de concrete omstandigheden van het geval.

B. Post-dreiging beschermingsmaatregelen

In Nederland is de belangrijkste post-dreiging beschermingsmaatregel de
uitgifte van preferente aandelen. Deze constructie heeft een statutaire grondslag
en is meestal voor het bestaan van een concrete dreiging geïmplementeerd. De
implementatie van de constructie is in principe geoorloofd, mits uiteraard aan
alle formele vereisten is voldaan.73 Het gaat erom hoe een en ander post-
dreiging worden ingezet.74 Dit moet aan de RNA-norm worden getoetst.
Hetzelfde geldt, in mindere mate, voor het daadwerkelijk gebruik van bindende
voordrachten bij benoeming.75

73. Zie ook § 2.3.2. Anders m.b.t. beschermingsprefs: Steins Bisschop (2008), p. 43-47.
74. In de rechtspraak gaat het tot op heden vaak om de beoordeling van de uitgifte van

(preferente) aandelen. Zie § 2.4 (RNA, Stork, ASMI).
75. Bij de toetsing van bindende voordrachten gaat het om het daadwerkelijk gebruik maken van

de voordrachtsrechten. Daarbij maakt het in principe niet veel uit of deze bevoegdheden
toekomen aan een stichting prioriteit of bijvoorbeeld aan de rvc. Ook de uitgifte van
prioriteitsaandelen (met daaraan gekoppeld speciale zeggenschapsrechten) zou in principe
een post-dreiging beschermingsmaatregel kunnen zijn. De ervaring leert echter dat con-
structies met prioriteitsaandelen meestal al zijn geïmplementeerd voordat sprake is van een
concrete dreiging. Prioriteitsaandelen die recht geven op het doen van bindende voor-
drachten (en/of ontslagbeperkingen) zijn typisch een constructie die is gericht tegen
aandeelhoudersabsenteïsme, en niet zozeer gericht tegen specifieke vijandige bedreigingen.
Prioriteitsaandelen zullen dus meestal niet als reactie op een specifieke dreiging worden
uitgegeven, maar al veel langer uitstaan. Ook bepaalde ontslagbeperkingen kunnen een post-
dreiging beschermingsmaatregel zijn, als daar tenminste een discretionair element aan zit.
Meestal is dat niet het geval.
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Een steeds belangrijkere categorie beschermingsmaatregelen wordt ge-
vormd door post-dreiging beschermingsmaatregelen zonder statutaire basis.
Het gaat hierbij om deal protection measures (die inmiddels volstrekt ge-
bruikelijk zijn76), de verkoop van kroonjuwelen, de invoering van golden
parachutes en alle andere handelingen met een beschermend karakter, die
worden genomen nadat een dreiging zich voordoet. Dit is een soort restcate-
gorie, waaronder allerlei soorten maatregelen kunnen vallen.77 Juist over de
toelaatbaarheid en toetsing van deze categorie beschermingsmaatregelen is in
Nederland nog veel onduidelijk.78 Dit terwijl deze maatregelen mijns inziens in
de praktijk steeds vaker zullen voorkomen, mede door de afname van de
‘klassiekere’ beschermingsconstructies zoals certificering en stemrechtbeper-
king. Vennootschappen zullen in vijandige overnamesituaties vaker hun toe-
vlucht zoeken tot deze flexibelere maatregelen, die geen statutaire grondslag
behoeven. Een aantal van deze maatregelen valt in de categorie die van oudsher
Pandora-constructies worden genoemd, zoals besproken in § 2.2.2 onder F. De
mening over Pandora-constructies is niet geheel duidelijk, maar in algemene zin
worden deze constructies ontoelaatbaar geacht.79 Mijns inziens is de discussie
over Pandora-constructies enigszins achterhaald. De heersende opvatting is
voornamelijk gebaseerd op een discussie, die plaatsvond op een Nijmeegs

76. Zie Stevens (2008), p. 207 e.v.
77. Bijvoorbeeld ook de oprichting van een Stichting die stemmen gaat werven. Vergelijk de

situatie bij RNA, zie § 2.4.2 onder A.
78. Zie Stevens (2008), p. 218 e.v. voor een overzicht van de rechtspraak en literatuur inzake

deze restcategorie (met name break fees).
79. Honée was van mening dat het weinig twijfel laat dat dergelijke constructies niet

aanvaardbaar zijn. Zie Honee (1990), p. 49-52. Slagter acht deze constructies steeds
ontoelaatbaar omdat het in strijd is met de redelijkheid en billijkheid om het vennootschap-
pelijk belang op zo’n ernstige wijze te schaden met het oogmerk aan de overvaller schade
toe te brengen. Zie Slagter (1996), p. 467. Van Schilfgaarde acht het niet waarschijnlijk dat
dit soort regelingen toetsing door de rechter zullen doorstaan. Zie Van Schilfgaarde (2001),
p. 189. Van der Grinten is van mening dat het bestuur van de doelvennootschap zijn
bevoegdheid overschrijdt als het dergelijke middelen gebruikt. Van der Heijden/Van der
Grinten (1992), p. 346. Eisma acht het mogelijk dat dergelijke constructies onder het
adagium “nood breekt wet” aanvaardbaar zijn. Zie zijn opmerkingen bij de discussie bij het
Nijmeegse congres over beschermingsconstructies, in reactie op het betoog van Honee,
K. Geens (e.a.), Beschermingsconstructies, Serie Monografieën Rechtspersonen- en Ven-
nootschapsrecht, Deel 34, Deventer: Kluwer, 1989, p. 99. In 1991 heeft het kabinet gesteld
dat het omstreden is in hoeverre Pandora-constructies rechtens aanvaardbaar zijn. Men acht
het op zijn minst twijfelachtig of het ingrijpen in de vermogenspositie van de vennootschap,
met als enig argument dat op deze wijze een ongewenste bieder wordt afgeschrikt, een
rechterlijke toets kan doorstaan. Zie de brief van de Minister van Financiën en de Staats-
secretaris van Justitie van 1 februari 1991, Kamerstukken II 1990/1991, 21 038, nr. 22, p. 4.
Dit geeft de heersende opvatting in de literatuur weer. Zie ook Conclusie van AG Wesseling-
van Gent bij RNA/Westfield, ov. 2.21.
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congres in 1989.80 De categorie is wel erg ruim geformuleerd en het is niet
helemaal duidelijk welke beschermingsmaatregelen ertoe behoren. Een aantal
van de genoemde constructies zullen waarschijnlijk niet meer worden gebruikt.
Veel van de constructies zullen de toets van de redelijkheid en billijkheid
inderdaad niet doorstaan. In mijn ogen kan ook voor de beoordeling van
Pandora-constructies de RNA-norm worden gebruikt. Ik meen dat ook de Hoge
Raad ook op deze lijn zit. In de RNA-uitspraak heeft de Hoge Raad de golden
parachutes getoetst aan de RNA-norm en op grond daarvan ontoelaatbaar
verklaard. Golden parachutes worden van oudsher tot de Pandora-constructies
gerekend.

Mijn voorstel is om alle post-dreiging maatregelen aan de RNA-norm te
toetsen, ook die zonder statutaire grondslag.81 Deze maatregelen moeten niet
a priori ontoelaatbaar worden verklaard, maar er moet op grond van de concrete
omstandigheden van het geval worden beoordeeld of zij nog vallen binnen de
marges van een adequate en proportionele reactie. Dit geldt dus voor deal
protection measures, crown jewel defenses, en bepaalde change of control
bepalingen zoals golden parachutes. Dit is vergelijkbaar met de aanpak in de
VS.82 De vraag is echter hoe deze maatregelen aan de RNA-norm moeten
worden getoetst. Hier doet zich ogenschijnlijk een probleem voor. Zoals
hiervoor gesignaleerd wordt bij de uitleg van de RNA-uitspraak veel nadruk
gelegd op de eis dat een beschermingsmaatregel slechts tijdelijk zou mogen
zijn. Beschermingsmaatregelen zouden slechts zijn toegestaan teneinde overleg
mogelijk te maken, en zouden – mede – daarom maar tijdelijk zijn toegestaan.83

Met name deze interpretatie lijkt een groot aantal maatregelen bij voorbaat in
strijd met de RNA-norm te brengen. De hier genoemde post-dreiging maat-
regelen zonder statutaire grondslag zijn immers in wezen allemaal maatregelen
met een definitief karakter, en niet gericht op handhaving van de status quo
teneinde overleg mogelijk te maken. Hoe moet bijvoorbeeld de verkoop van
een kroonjuweel of een deal protection measure worden beoordeeld als alleen

80. Zie ook Stevens (2008), p. 223. Het congres over beschermingsconstructies werd op 10 en
11 november 1989 in Nijmegen gehouden. Zie K. Geens (e.a.), Beschermingsconstructies,
Serie Monografieën Rechtspersonen- en Vennootschapsrecht, Deel 34, Deventer: Kluwer,
1989.

81. Zie ook de analyse van Stevens (2008), p. 222-227.
82. Het beschermen van een fusieakkoord door middel van deal protection measures, wordt in

de VS in principe op dezelfde wijze getoetst als beschermingsmaatregelen tegen vijandige
overnames. Zie Omnicare, Inc. v. NCS Healthcare, Inc. 818 A.2d 914 (Del. 2003), p. 930.
Zie over deze uitspraak Strine (2005), p. 897-903.

83. Zie o.a. OK 17 januari 2007, JOR 2007/42 m.nt. Blanco Fernandez (Stork), rov. 3.12 en de
conclusie van AG Timmerman bij HR ABN AMRO onder ov. 4.6 en Steins Bisschop
(2008), p. 19, Assink (2007a), p. 582, G. Raaijmakers (2009a), p. 432 en 441 (die zich
afvraagt wat tijdelijkheid precies betekent) en G. Raaijmakers (2009b).

HOOFDSTUK 10

436



een tijdelijke beschermingsmaatregel, genomen teneinde overleg mogelijk te
maken, toelaatbaar is? Gezien de bewoordingen van de RNA-uitspraak zou
kunnen worden gedacht dat veel van deze post-dreiging beschermingsmaat-
regelen niet aan de RNA-norm kunnen worden getoetst. Wellicht is dit ook een
van de redenen waarom de Ondernemingskamer in de ABN AMRO-zaak de
verkoop van LaSalle niet als een beschermingsmaatregel heeft willen aanmer-
ken. Deze interpretatie van de RNA-norm, waardoor veel post-dreiging
beschermingsmaatregelen niet aan de RNA-norm zouden kunnen worden
getoetst, is mijns inziens te beperkt.

De overweging dat bescherming gerechtvaardigd kan zijn ter handhaving van de
status quo, is een invulling van de eerste stap, de bepaling of er sprake is van een
reële bedreiging. In de vorige paragraaf zagen wij dat bedreiging van het beleid en
van de belangen van aandeelhouders de reële bedreigingen zijn waartegen mag
worden beschermd. De overweging over de handhaving van de status quo is een
invulling van die gedachte dat de vennootschapsleiding het beleid en de strategie
mag beschermen. Het is geen eis op zichzelf. De handhaving van de status quo was
specifiek van belang in de RNA-zaak, waarbij er sprake was van een aandeelhouder
die een strategiewijziging wilde doordrukken, zonder bereid te zijn een openbaar
bod uit te brengen. Teneinde te voorkomen dat er bepaalde besluiten werden
doorgedrukt werden onder meer aandelen uitgegeven aan een stichting. Bij andere
beschermingsmaatregelen zoals deal protection measures en crown jewel defenses
zal het vaak gaan om situaties waarbij de zittende vennootschapsleiding een
bepaalde partij of strategie verkiest boven een vijandige bieder. Dan kan mijns
inziens ook worden gesteld dat die beschermingsmaatregelen worden genomen ter
bescherming van het beleid of ter bescherming van aandeelhouders en dus
gerechtvaardigd zijn. Het is kortom niet per se nodig dat beschermingsmaatregelen
alleen worden gebruikt ter handhaving van de status quo teneinde overleg mogelijk
te maken. Dit is geen onmisbaar onderdeel van de RNA-norm.

Ook de overweging van de Hoge Raad in RNA dat het gedurende
onbepaalde tijd handhaven van een beschermingsmaatregel in het algemeen
niet is gerechtvaardigd behoeft niet a priori aan de toelaatbaarheid van bescher-
mingsmaatregelen als deal protection measures en crown jewel defenses in de
weg te staan. Ten eerste stelt de Hoge Raad nog dat het voor onbepaalde tijd
handhaven van beschermingsmaatregelen in het algemeen niet gerechtvaardigd
zal zijn. Dit biedt de ruimte om te stellen dat dit niet altijd het geval zal zijn. Ten
tweede moet naar de specifieke omstandigheden van het geval worden gekeken.
De beperking in tijd is een invulling van de tweede stap, waarbij het gaat om de
adequaatheid en proportionaliteit van de reactie. Deze beperking moet in de
context van RNA worden bezien en ziet mijns inziens met name op de uitgifte
van aandelen, en eventuele andere maatregelen, die kunnen worden ingetrok-
ken. Bij andere beschermingsmaatregelen, die niet kunnen worden ingetrokken,
behoeft de eis van tijdelijkheid niet per definitie dezelfde belangrijke rol te
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spelen. Deze beperking behoort mijns inziens dus niet tot de RNA-norm zelf en
maakt beschermingsmaatregelen zoals deal protection measures en crown jewel
defenses niet per se inadequaat en disproportioneel. Deze kunnen gewoon op
zichzelf staand aan de tweede stap van de RNA-norm worden getoetst. Hierbij
merk ik op dat de Hoge Raad zelf in RNA golden parachutes aan de tweede
stap van de RNA-norm heeft getoetst. Golden parachutes zijn ook geen
tijdelijke maatregelen. De Hoge Raad kwam aan de hand van de RNA-norm
tot de conclusie dat in die situatie de golden parachutes niet adequaat en
proportioneel waren, maar niet omdat deze definitief en niet tijdelijk van aard
waren. Kennelijk vindt de Hoge Raad zelf ook niet dat tijdelijkheid een
onmisbaar onderdeel is van de RNA-norm.

10.4.2 Het proportionaliteitsbeginsel; terughoudende rechterlijke toetsing

Een belangrijke vraag die vervolgens aan de orde komt is hoe rechters moeten
toetsen of het bestuurlijk handelen voldoet aan de RNA-norm. Er wordt in
algemene zin aanvaard dat rechters terughoudend moeten zijn met het beoordelen
van bestuurlijk handelen, maar in Hoofdstuk 2 kwam al aan de orde dat niet
eenduidig is hoe actief, integraal en inhoudelijk de rechter bestuurlijk handelen
moet toetsen (zie § 2.4). Ik ga hier niet in op de bredere en meer fundamentele
vraag hoe bestuurlijk gedrag in algemene zin moet worden getoetst, maar beperk
mij tot de toetsing in vijandige overnamesituaties.84 Mijns inziens vloeit de
noodzaak voor rechterlijke terughoudendheid en de wijze waarop rechters moeten
toetsen voort uit de RNA-norm zelf. De RNA-norm houdt in dat de bescher-
mingsmaatregel in de gegeven omstandigheden bij een redelijke afweging van de
in het geding zijnde belangen (nog) moet vallen binnen de marges van een
adequate en proportionele reactie op het dreigende gevaar van een ongewenste
overname. Het gaat dus om een redelijke afweging van belangen en een
proportionele reactie. Dit is in feite een vennootschapsrechtelijke verwoording

84. Assink heeft in zijn proefschrift aangegeven hoe in zijn ogen een concretere rechterlijke
toetsing gestalte zou kunnen worden gegeven. Zie Assink (2007a), p. 507-590. Hij doet dat
niet alleen voor het enquêterecht, maar ook voor de toetsing op grond van (de systematiek
van) art. 2:9 BW, zie Assink (2007a), p. 607-633. Hij introduceert een Nederlandse variant
op de business judgment rule, die – veel te – kort gezegd erop neerkomt dat zeer
terughoudend moet worden getoetst bij het ontbreken van een tegenstrijdig belang (in zijn
terminologie een prima facie loyaal en neutraal bestuur). In dat geval dient de rechter de
rationaliteitstoets aan te leggen. Hij dient slechts te bekijken of het gedrag een rationeel
ondernemingsdoel diende. Voor gevallen waarin het bestuur een beschermingsmaatregel
treft, propageert hij een brede redelijkheidstoets. Deze is strenger dan een rationaliteitstoets,
maar minder streng dan een billijkheidstoets. Gedragsnorm en toetsingsnorm moeten in de
sleutel van redelijkheid worden gezien en vallen samen. Het bestuur heeft een zekere mate
van beleidsvrijheid. De vraag is of het bestuur in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen
komen. Zie Assink (2007a), p. 581. Als ik het goed zie komen wij, langs enigszins andere
weg, op hetzelfde uit, namelijk een redelijkheidstoets, zie hierna.
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van het proportionaliteitsbeginsel.85 De Britse rechter Lord Diplock heeft het
proportionaliteitsbeginsel treffend verwoord. Volgens hem verwijst proportiona-
liteit naar het principe ‘that prohibits the use of a “steam hammer to crack a nut, if
a nutcracker would do”’.86 Het recht in brede zin is doortrokken van deze
gedachte van proportionaliteit.87 Het proportionaliteitsbeginsel (ook wel het
evenredigheidsbeginsel genoemd) behoort tot de kern van de rechtstaat88 en
wordt meestal geassocieerd met het (internationale) publiekrecht (strafrecht,
bestuursrecht, Europees recht). Het ziet dan op een begrenzing van overheids-
handelen ten behoeve van de vrijheid van burgers.89 Daarbij gaat het om de
verhouding tussen de gevolgen van overheidsingrijpen en het met dat ingrijpen te
dienen doel.90 In de RNA-norm gaat het niet om overheidshandelen, maar om de
reactie van het bestuur van een doelvennootschap op een reële bedreiging. Het
betreft echter wel hetzelfde proportionaliteitsbeginsel.

Het proportionaliteitsbeginsel is echter geen al te duidelijke norm.91 Het is vaak
moeilijk te beargumenteren of een besluit wel of niet (dis)proportioneel is. Dit
ligt aan het feit dat concrete criteria voor toepassing ontbreken. Daarvoor zijn
twee redenen aan te wijzen.92 Ten eerste vereist het proportionaliteitsbeginsel
het vellen van een waardeoordeel. Proportionaliteit is een evaluatieve term; het
geeft niet aan wat proportioneel is. Dat waardeoordeel kan van persoon tot
persoon verschillen. De tweede reden heeft te maken met het feit dat het
proportionaliteitsbeginsel een evenwichtige belangenafweging vereist.93 Pro-
portionaliteit veronderstelt een zeker evenwicht tussen enerzijds de mate waarin
belangen worden getroffen en anderzijds de belangen die worden gediend. Deze
belangen zijn vaak onvergelijkbaar. In dat geval ontbreekt een maatstaf die bepaalt

85. Zie ook Timmerman (2007a), p. 94.
86. R. v. Goldsmith [1983] 1 WLR 151, p. 155, aangehaald in Emiliou (1996), p. 2 en Zoethout

(2005), p. 23.
87. Zie o.a. Giesen & Tjong Tin Tai (2008), p. 1, Van Gerven (1995), p. 3 en Timmerman

(2008), p. 336.
88. Zie Van Gerven (1995), p. 3.
89. Zie Giesen & Tjong Tin Tai (2008), p. 3, waar zij ook stellen dat de opmars van de

proportionele benadering in ons vermogensrecht van recenter datum is. Zij gaan uitgebreid
in op de proportionele tendensen in het verbintenissenrecht.

90. Een uitwerking hiervan in het Nederlandse bestuursrecht vindt men in art. 3:4 lid 2 Awb, dat
bestuursorganen verplicht na te gaan of de nadelige gevolgen van een besluit niet
onevenredig zijn in verhouding tot het met het besluit te dienen doel. Uit de jurisprudentie
van het EHRM blijkt dat ook mensenrechten met behulp van het proportionaliteitsbeginsel
worden geïnterpreteerd. Zie Nieuwenhuis, Shueler & Zoethout (2005), p. 10-11.

91. Zie Timmerman (2008), p. 341, waar hij stelt dat rechtsbeginselen niet een bepaalde
uitkomst dicteren en geen pasklaar antwoord geven.

92. Zie Groenewegen (2005), p. 13 e.v. Het navolgende is grotendeels gebaseerd op deze mooie
beschouwing van Groenewegen, zij het dat ik het heb toegesneden op het vennootschapsrecht.

93. Zie Timmerman (2008), p. 337, waar hij stelt dat rechtsbeginselen altijd een afweging
vereisen van uiteenlopende belangen en een zekere verzoening daarvan nastreeft.
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welk belang bij de afweging voorrang dient te krijgen. Bij het zoeken naar
proportionaliteit weegt men alternatieve opties tegen elkaar af. Als deze opties
echter onvergelijkbaar zijn, dan zijn er ook geen rationele argumenten om de ene
optie te prefereren boven de ander. Dat is ook in ons vennootschapsrecht het geval.
Het is duidelijk dat de belangen van bij de vennootschap betrokkenen moeten
worden afgewogen, maar hoe dat moet gebeuren is dat niet. Het belang van de
vennootschap, van (verschillende) aandeelhouders, van werknemers en van credi-
teuren zijn onvergelijkbaar. Er is tussen de verschillende belangen geen dwingende
hiërarchie aan te geven; geen van de belangen prevaleert zonder meer.94 Het
proportionaliteitsbeginsel, en dus de RNA-norm, biedt geen aanknopingspunt hoe
de onvergelijkbare belangen tegen elkaar dienen te worden afgewogen.95

Het feit dat waardeoordelen noodzakelijk zijn en de onvergelijkbaarheid van
belangen brengen met zich dat de rechter terughoudend moet toetsen. Het feit
dat een besluit een waardeoordeel vereist, dat van persoon tot persoon
verschillend kan uitvallen, noopt tot terughoudendheid. Een rechter moet zeer
voorzichtig zijn met het in de plaats stellen van zijn waardeoordeel boven dat
van het bestuur. Als een rechter een ander waardeoordeel velt dan een bestuur,
kan dat op zichzelf geen reden zijn om het besluit van het bestuur ontoelaatbaar
te verklaren. Een rechter kan dus slechts marginaal toetsen. Een marginale toets
houdt onder andere in dat hij zijn (waarde)oordeel niet in de plaats stelt van dat
van het bestuur. Slechts als het evident is dat de belangenafweging onredelijk is
geweest, kan de rechter het waardeoordeel van het bestuur corrigeren. Ook het
ontbreken van een duidelijke maatstaf om onvergelijkbare belangen tegen
elkaar af te wegen, dwingt de rechter tot terughoudendheid. Als er geen
rationele argumenten zijn voor het bestuur om de ene of de andere optie te
kiezen, zijn die er ook niet voor de rechter. Er zijn dan ook geen argumenten om
zijn keuze boven die van het bestuur te stellen. Ook om deze reden kan de
rechter dus niet vol toetsen, maar slechts marginaal. Hij dient zich alleen af te
vragen of de handeling kennelijk onredelijk is.

Het hanteren van het proportionaliteitsbeginsel, en dus ook van de RNA-
norm, betekent dus een zekere mate van beleidsvrijheid voor het bestuur en
vereist terughoudendheid van de rechter. De rechter kan slechts marginaal
toetsen, hetgeen in het vennootschapsrecht neerkomt op het hanteren van een
redelijkheidstoets.96 Dit volgt uit de norm zelf.97 Slechts indien de uitkomst

94. Zie Wezeman (2007), p. 99-100, Assink (2007a), p. 80 en Van Ginneken (2006), p. 530.
95. De beoordeling van het gewicht van een bepaald belang kan wel voortvloeien uit de wet of

de jurisprudentie, uit de feitelijke constellatie of uit bepaald wetenschappelijk bewijs. Zie
Groenewegen (2005), p. 17-18.

96. Zie Wezeman (2007), p. 99-101. Zie over het begrip marginale toetsing uitgebreid Assink
(2007a), p. 43-71.

97. Zie ook Maeijer (2003), nr. 1. In dit geval vallen gedragsnorm en toetsingsnorm dus ook
samen. Zie Assink (2007a), p. 581, die voor het nemen van beschermingsmaatregelen op
eenzelfde toetsingsnorm uitkomt.
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van de belangenafweging evident onredelijk is, dient de rechter het handelen te
veroordelen. Mijns inziens houdt dit in dat de rechter, ook in vijandige
overnamesituaties, meer nadruk dient te leggen op de procedurele kanten van
de genomen beslissingen, en minder op de inhoud daarvan. Er kan nauwkeurig
worden nagegaan op grond van welke gegevens en volgens welke procedures
de vennootschapsleiding tot die beslissingen is gekomen. Bij deze beoordeling
van de werkwijze en het proces van besluitvorming behoeft de rechter minder
terughoudend te zijn.98 Ditzelfde geldt voor de wijze waarop over het een en
ander wordt gecommuniceerd. Een en ander volgt mijns inziens ook uit de
overwegingen in RNA, waar duidelijk belang werd gehecht aan een zorgvul-
dige voorbereiding van de besluitvorming en goede communicatie met alle
betrokkenen.99 Verder kan het moment waarop wordt getoetst een rol spelen
voor de wijze van beoordeling. In de eerste fase van een enquêteprocedure,
waar het gaat om de vraag of er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te
twijfelen, dient de Ondernemingskamer in algemene zin terughoudender te
zijn.100 Dit geldt ook bij procedures bij de voorzieningenrechter. In het
verlengde hiervan kan bij tijdelijke maatregelen het tijdsverloop van belang
zijn voor de toetsing. Naarmate het proces langer duurt, kan de toetsing minder
marginaal worden. Of de handhaving van een dergelijke maatregel dispropor-
tioneel is kan volgens de Hoge Raad in RNA pas na verloop van tijd worden
vastgesteld. Het komt niet alleen aan op de eerste reactie van het bestuur, maar
vooral ook op het beleid dat het bestuur nadien heeft gevoerd. Dit moet bij die
beoordeling worden meegewogen. Ik zou menen dat ook de gedragingen van de

98. Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 369-370. Zie in gelijke zin Timmerman (2003c),
p. 1634. Ook Maeijer stelt dat er onderscheid kan worden gemaakt tussen de materiële
inhoud van het beleid en de wijze waarop het beleid en de hieraan ten grondslag liggende
besluiten tot stand zijn gekomen (de in acht te nemen formele zorgvuldigheid). De toetsing
door de OK aan het formele zorgvuldigheidsbeginsel kan uiteraard minder marginaal zijn
dan een inhoudelijke toetsing; in zoverre heeft de OK het bij een dergelijke toetsing
gemakkelijker. Zie Asser/Maeijer (2000), p. 819. Zie ook Maeijer (1982), p. 20. Van Solinge
en Nieuwe Weme zijn dezelfde mening toegedaan, zie Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe
Weme (2009), p. 1012.

99. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez
(RNA/Westfield), rov. 3.7 (‘Tot het zo-even bedoelde beleid behoort in het bijzonder dat het
bestuur van de vennootschap ervoor zorg draagt dat zowel de minderheidsaandeelhouder die
de zeggenschap in de onderneming tracht te verkrijgen, als de overige aandeelhouders
voldoende geïnformeerd worden over de wederzijdse standpunten’) en rov. 3.19-3.26.

100. Zie HR 14 december 2007, NJ 2008, 105 m.nt. Maeijer, JOR 2008/11 m.nt. Doorman
(DSM) en de uitgebreide conclusie hierbij van AG Timmerman. Dit geldt mijns inziens ook
zeker in een overnamecontext. Zie ook Raaijmakers & Van der Schee (2008), p. 1146-1147.
Zie ook HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco
Fernandez (RNA/Westfield), rov. 3.7, waar wordt gesteld dat of een maatregel disproportio-
neel is veelal pas na verloop van tijd kan worden vastgesteld; dit noopt in deze fase tot enige
terughoudendheid.
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bieder hierbij een rol spelen. De activatie van een tijdelijke beschermingsmaat-
regel zal mijns inziens dus met meer terughoudendheid moeten worden
benaderd dan wanneer deze al enige tijd uitstaat.101

10.4.3 Enige relevante factoren

A. Algemeen

Bij de beoordeling of post-dreiging beschermingsmaatregelen in de gegeven
omstandigheden bij een redelijke afweging van de in het geding zijnde
belangen (nog) valt binnen de marges van een adequate en proportionele
reactie op het dreigende gevaar zal veel afhangen van de concrete omstandig-
heden van het geval. Het proportionaliteitsbeginsel, zoals ontwikkeld in het
publiekrecht, omvat vaak een drietal elementen:102

– is de gekozen maatregel wel geschikt om het doel te bereiken?
– is er geen minder vergaande maatregel waarmee hetzelfde doel kan worden

bereikt (ook wel aangeduid als de subsidiariteit van de maatregel)?
– staat de zwaarte van het ingrijpen in een redelijke verhouding tot het

gewicht van het met het ingrijpen te dienen doel?103

Deze elementen lijken mij ook voor de beoordeling van beschermingsmaat-
regelen aan de hand van de RNA-norm relevant. Zoals in de vorige paragraaf
uiteengezet is deze norm op zichzelf niet erg concreet. Er is geen concrete regel
te geven wanneer iets wel of niet adequaat en proportioneel is. Het zal daarbij
ook een zeer feitelijke vraag zijn. Wel is in algemene zin een aantal factoren te
identificeren dat bij de beoordeling relevant is.

1. Soort situatie en aard van de bedreiging
Om te beginnen is het van belang zich te realiseren dat het gaat om een
adequate en proportionele reactie in relatie tot de zich voordoende bedreiging.
Bij deze beoordeling is het dus relevant welke situatie zich voordoet en wat de
aard van de bedreiging is. Vijandige situaties komen in verschillende soorten en

101. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez
(RNA/Westfield), rov. 3.7. Zie in gelijke zin De Jongh (2007), p. 41, de conclusie van AG
Timmerman bij HR ASMI¸ rov. 3.7.12 en Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme
(2009), p. 803.

102. Zie Nieuwenhuis, Shueler & Zoethout (2005), p. 11.
103. Vergelijk ook de RNA-uitspraak, waar wordt gesteld dat de maatregel proportioneel dient te

zijn aan het daarmee te bereiken – aanvaardbare – doel i) zowel in de verhouding tot
Westfield als raider aan de ene kant, ii) als in de verhouding tot de aandeelhouders in hun
gezamenlijkheid aan de andere kant. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR
2003/110 m.nt. Blanco Fernandez (RNA/Westfield), rov. 3.19-3.26.
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maten. De meest klassieke is uiteraard een vijandig openbaar bod. Het komt in
Nederland de laatste jaren vaker voor dat (juist) geen sprake is van een
openbaar bod, maar dat het gaat om aandeelhoudersactivisme, waarbij een of
meer aandeelhouders proberen de besluitvorming te beïnvloeden of wijzigingen
in het beleid af te dwingen. Binnen deze categorie bestaat nog verschil tussen
de situaties waarbij het gaat om activisme van een relatief kleine (groep)
aandeelhouder(s), dat met 1% van de aandelen invloed uitoefent en bijvoor-
beeld een agendapunt voorstelt, zoals dat bij ABN AMRO gebeurde, of dat het
gaat om activisme door een of meer grootaandeelhouders, die het beleid willen
veranderen zonder een openbaar bod uit te brengen. Bij dit laatste is sprake van
de verwerving van feitelijke zeggenschap zonder instemming van het bestuur
van die vennootschap.104 Dit laatste was bijvoorbeeld het geval bij RNA, Stork
en ASMI. De grenzen tussen deze situaties zijn niet scherp te trekken. Het
soort situatie is voor de analyse wel van belang. Voor de beoordeling van
de toelaatbaarheid van beschermingsmaatregelen maakt het verschil of de
maatregel wordt genomen in reactie op een vijandig openbaar bod of in reactie
op activisme. Bij een openbaar bod hebben aandeelhouders een concreet
alternatief en wordt hen dus een exit geboden, bij aandeelhoudersactivisme
niet. Mijns inziens zullen in algemene zin beschermingsmaatregelen bij open-
bare biedingen sneller inadequaat en disproportioneel zijn dan in gevallen van
aandeelhoudersactivisme. Daarbij geldt dat als het gaat om activisme door een
groot blok aandeelhouders, die controle zoeken maar niet bereid zijn een bod te
doen, er weer meer ruimte is voor beschermingsmaatregelen dan als het gaat om
activisme door een kleinere groep aandeelhouders, die zelf geen feitelijke
controle heeft en hiernaar ook niet op zoek is.

Ook binnen situaties waarbij het gaat om een openbaar bod is een verdere
differentiatie te maken. Zo is er een verschil of sprake is van één openbaar bod
of van meerdere biedingen. Als er meer concrete biedingen zijn zullen bescher-
mingsmaatregelen mijns inziens sneller inadequaat en disproportioneel zijn.
Zeker bij maatregelen die specifiek zijn gericht op het bevoordelen van de ene
bieding boven de andere. Hierop ziet een overweging van de Hoge Raad in de
ABN AMRO uitspraak. De Hoge Raad stelt dat het bestuur onder omstandig-
heden gehouden is de gerechtvaardigde belangen van potentiële (‘serieuze’)
bieders te respecteren en zich dient te onthouden van maatregelen die mogelijke
biedingen kunnen frustreren en die de belangen van de desbetreffende bieders
onevenredig kunnen schaden, bijvoorbeeld doordat zij een level playing field
illusoir maken.105 Deze overweging is mijns inziens een invulling van de

104. Zie ook Van Schilfgaarde/Winter (2009), p. 113.
105. HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434 m.nt. Maeijer, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme (HR ABN

AMRO), rov. 4.6.
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tweede RNA-stap wanneer het gaat om situaties met meer dan één bieding. Het
bestuur mag de belangen van serieuze bieders niet onevenredig schaden,
bijvoorbeeld door een bepaalde bieder al te zeer vóór te trekken. Dit betekent
mijns inziens dat in die situaties een beschermingsmaatregel sneller dispropor-
tioneel zal zijn. Een openbaar bod kan ook in de vorm van een partieel bod,
waarbij de bieder geen bod doet op alle uitstaande aandelen maar slechts op een
deel daarvan. In de (oudere) Amerikaanse overnamejurisprudentie gaat het vaak
om dergelijke biedingen en is bescherming van aandeelhouders een belangrijke
motivering voor beschermingsmaatregelen. Ook tegen dit soort biedingen mag
mijns inziens in Nederland in principe worden beschermd. In algemene zin
lijken deze biedingen mij echter minder bedreigend voor aandeelhouders dan
bijvoorbeeld in de VS, aangezien aandeelhouders in Nederland een goede
bescherming genieten. Dit mede door het bestaan van de verplicht bod regeling
en de bescherming in de tweede fase.106

In Revlon- achtige situaties zullen beschermingsmaatregelen mijns inziens
sneller disproportioneel zijn.107 Het gaat doorgaans om bescherming tegen de
bedreiging van beleid, dat gericht is op het creëren van lange termijn aandeel-
houderswaarde. Het beleid is uiteraard zeer specifiek en zal voor elke onderne-
ming anders zijn. Daarbij kan het gaan om beleid om zelfstandig te blijven of
juist om beleid om op zoek te gaan naar een sterke partner en juist de
zelfstandigheid op te geven. Bij dit laatste gaat het meer in de richting van
Revlon-situaties, waarbij er in wezen geen zelfstandige lange termijn beleid
meer is. Daartussen zijn nog allerlei genuanceerde varianten mogelijk. In
algemene zin is er in vijandige overnamesituaties mijns inziens minder ruimte
om te beschermen als het beleid niet meer is gericht op een zelfstandige
voortzetting van de onderneming. Dat wil niet zeggen dat in die situaties
helemaal niet kan worden beschermd. Beleid dat niet gericht is op zelfstandige
voortzetting kan toch gericht zijn op lange termijn aandeelhouderswaarde.
Vanuit die optiek kunnen duidelijke redenen zijn waarom één potentiële
fusiepartner beter is dan de andere. Er bestaat dan een overtuiging dat de
aandeelhouderswaarde op lange termijn beter af is met een bepaalde partner.
Wel lijkt mij dat hoe dichter een vennootschap zich bij Revlon-achtige situaties
bevindt, waarbij geen zelfstandig lange termijn beleid meer aanwezig is, hoe
sneller een beschermingsmaatregel disproportioneel zal zijn. Hierbij kan ook
relevant zijn hoe het beleid tot stand is gekomen en hoe lang het beleid al wordt
gevoerd. Een zorgvuldig proces en zorgvuldige communicatie over het beleid
zorgen er in algemene zin voor dat het beleid meer bescherming verdient dan
als het gaat om een steeds wisselend beleid, dat slecht wordt gecommuniceerd.

106. Zie hiervoor § 8.2.4.
107. Zie Timmerman & Winter (1989), p. 62, die stellen dat in deze situaties beschermings-

maatregelen niet snel toegestaan zullen zijn.
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Zo zou het kunnen zijn dat beschermingsmaatregelen ter bescherming van een
ad hoc beleid, dat net – wellicht voor de zoveelste keer – is gewijzigd, minder
snel proportioneel zijn dan als het gaat om een consequente en goed uitgelegde
strategie.

Een reden voor bescherming in geval van een openbaar bod is de bedreiging
van de belangen van aandeelhouders, bijvoorbeeld in gevallen van substantive
coercion. Hierbij geldt hoe zwaarder de aantasting van de belangen van
aandeelhouders (hoe zwaarder de coercion), hoe meer ruimte het bestuur heeft
om te beschermen. Bij activisme, gaat het meer om de bescherming van
aandeelhouders tegen een verkeerde voorstelling van zaken en absenteïsme.
De kwaliteit van de voorstellen van de aandeelhouders kan hierbij een rol
spelen. Als de voorstellen zeer summier worden toegelicht en slecht zijn
onderbouwd, is er meer ruimte om te beschermen. Ook factoren die van
invloed zijn op de gevolgen van aandeelhoudersabsenteïsme kunnen mee-
spelen. Bijvoorbeeld de samenstelling van het aandeelhoudersbestand en de
gemiddelde opkomst op aandeelhoudersvergaderingen van de betreffende
vennootschap. Hoe hoger deze opkomst, hoe minder reden er is voor bescher-
ming tegen absenteïsme. Ten slotte zal bij de beoordeling van een reactie in
relatie tot de bedreiging gekeken mogen worden naar de vijandige partij en haar
motieven. De reactie moet proportioneel zijn ten opzichte van de voornemens
van de vijandige partij.108 Zo zal bescherming eerder toelaatbaar zijn als de
overnemer een notoire corporate raider of asset stripper is.109 Dit wordt in
Nederland vaak genoemd als een legitieme bedreiging van de vennootschap die
bescherming rechtvaardigt.110 Dit geldt ook bij activisme. De (schadelijke)
voornemens van de activisten mogen worden meegenomen. Dit sluit aan bij de
bescherming van het beleid en de strategie van de vennootschap. Het Delaware
Supreme Court heeft naar mijn mening een aardige (niet-limitatieve) opsom-
ming gegeven van de factoren die relevant zijn voor de beoordeling of de
reactie proportioneel is ten opzichte van de bedreiging:

‘among various proper factors, the adequacy and terms of the offer; its fairness and
feasibility; the proposed or actual financing for the offer, and the consequences of that
financing; questions of illegality; the impact of both the bid and the potential acquisition on

108. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez
(RNA/Westfield), rov. 3.7. Zie ook De Kluiver (2009b), p. 232-233.

109. De vraag is overigens hoe men bepaalt of een overnemer een corporate raider of asset
stripper is. De staat van dienst van een overnemer op dit terrein was een relevante factor
waar rekening mee werd gehouden in het wetsvoorstel beschermingsconstructies (Wets-
voorstel 25 732). Zie het daarin voorgestelde art. 359f lid 2 sub d.

110. Hier komt het verschil met de praktijk in de VS naar voren, waar er zoals gezien minder
plaats is voor belangenpluralisme. In de VS zou dit voor een vennootschap in Revlon-
situaties geen reden mogen zijn voor het nemen van beschermingsmaatregelen.
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other constituencies, provided that it bears some reasonable relationship to general share-
holder interest; the risk of non-consummation; the basic stockholder interests at stake; the
bidder’s identity, prior background and other business venture experiences; and the bidder’s
business plans for the corporation and their effects on stockholder interests.’111

2. Aard, doel en gevolg van de beschermingsmaatregel
Hiervoor zagen we dat de situatie en de aard van de bedreiging van invloed zijn
op het oordeel of een bepaalde maatregel adequaat en proportioneel is. Voor de
beoordeling van de proportionaliteit van een beschermingsmaatregel ten opzichte
van de bedreiging is ook de aard, het doel en het gevolg van de maatregel zelf van
belang. Wat beoogt de beschermingsmaatregel? Gaat het puur om een onder-
handeling over de prijs, of wordt met de maatregel geprobeerd de zelfstandigheid
te bewaren? Is het een permanente maatregel of is deze nog in te trekken, en wordt
deze alleen gebruikt om nader overleg mogelijk te maken? Beschermingsmaat-
regelen die niet zijn in te trekken, zullen over het algemeen sneller disproportio-
neel zijn dan maatregelen die nog wel kunnen worden ingetrokken.
Beschermingsmaatregelen die niet zijn in te trekken kunnen ook moeilijker
worden ingezet teneinde over een hogere prijs of andere voorwaarden te onder-
handelen. In lijn hiermee is de vraag of de maatregel is genomen teneinde overleg
mogelijk te maken. In dat geval lijkt proportionaliteit eerder een gegeven te zijn,
zie de overwegingen van de Hoge Raad in RNA. Neemt de aandeelhouder al een
responstijd in acht, zoals bedoeld in de Code?112 Als dat het geval is, is een
beschermingsmaatregel waarschijnlijk minder snel te rechtvaardigen dan wanneer
geen responstijd in acht wordt genomen.

Wat betreft de aard en de gevolgen van de verschillende beschermingsmaat-
regelen zijn duidelijke verschillen aan te wijzen. Beschermingsprefs kunnen
behoorlijk effectief zijn. Bij uitgifte tot 50% van het uitstaand kapitaal wordt de
overname de facto verhinderd en wordt ook het ontslag van het bestuur via de ava
onmogelijk gemaakt. De prefs zullen doorgaans wel kunnen worden ingetrokken,
waardoor het een maatregel van tijdelijke aard kan zijn. In vergelijking hiermee
zullen golden parachutes voor een bieder meestal overkomelijker zijn, tenzij ze
echt buiten alle proporties zijn. Blasius-achtige maatregelen, gericht op het
beperken of het verhinderen van het uitoefenen van het stemrecht, zullen op
hun beurt ook sneller disproportioneel zijn. In lijn met de Blasius-jurisprudentie
uit de VS, lijkt mij dat het opwerpen van belemmeringen voor aandeelhouders om

111. Mills Acquisition Co. v. MacMillan, Inc., 559 A.2d 1261 (Del. 1989), p. 1282 noot 29.
112. Zie best practice bepaling IV.4.4 Code (2008), die bepaalt dat indien aandeelhouders via het

agenderingsrecht of het recht een bava bijeen te roepen een strategiewijziging willen
bewerkstelligen, bijvoorbeeld door het ontslag van één of meer bestuurders of commissa-
rissen het bestuur in de gelegenheid wordt gesteld een redelijke termijn in te roepen om
hierop te reageren. Deze responstijd mag niet langer zijn dan 180 dagen (zie best practice
bepaling II.1.9 Code (2008)).
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hun stemrecht te kunnen uitoefenen streng moeten worden beoordeeld. Het
kunnen uitoefenen van het stemrecht is een kernrecht voor aandeelhouders.
Beschermingsmaatregelen ‘for the sole and primary purpose of thwarting a
shareholder vote’, zullen mijns inziens niet snel proportioneel zijn. Daarbij zou
een ‘compelling justification for such action’ de maatregel wellicht ook in
Nederland nog van disproportionaliteit kunnen redden. Dat zou dan ook kunnen
liggen aan de bedreiging waartegen wordt beschermd (bijvoorbeeld een zeer
agressieve corporate raider), maar in algemene zin lijken dergelijke maatregelen
niet snel toegestaan.

3. De rol van (goedkeuring door) de rvc
Een belangrijke factor die mijns inziens van invloed zou moeten zijn op de
beoordeling van de proportionaliteit van beschermingsmaatregelen is de rol van
de rvc.113 Zoals uiteengezet is de passiviteitsregel en de huivering om de
vennootschapsleiding een rol te geven 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.114 Bij het
geven aan het bestuur van de mogelijkheid om beschermingsmaatregelen te
nemen bestaat dit gevaar inderdaad. Het uitgangspunt is dat het moet gaan om
legitieme bescherming, en niet om bescherming van de eigen positie. Als dat
laatste de daadwerkelijke achterliggende reden van een beschermingsmaatregel
is, heeft de vennootschapsleiding daadwerkelijk een tegenstrijdig belang en zal
een beschermingsmaatregel al snel inadequaat zijn.115 Hierbij dient te worden
opgemerkt dat dit gevaar in Nederlandse verhoudingen door het bestaan van
een rvc wordt ingeperkt.116 Het valt niet te ontkennen dat er in vijandige
overnamesituaties een potentieel gevaar aanwezig is dat de vennootschapslei-
ding zich door eigen belangen laat leiden. Maar het is eveneens waar dat dit
gevaar bij het management, in onze verhoudingen de bestuurders, groter is dan
bij commissarissen. In Nederland is de rvc een onafhankelijk orgaan dat

113. Zie Van Ginneken (2008), p.1091-1093. Zie in gelijke zin De Kluiver (2009b), p. 235.
114. Zie hiervoor § 9.2.2. Een eerste opmerking hierover is dat, zoals hiervoor al gesteld, de

vennootschapsleiding zich in Nederland niet uitsluitend door het belang van aandeelhouders
behoeft te laten leiden.

115. Betoogd kan worden dat dit geen bedreiging vormt waartegen mag worden beschermd, en
men dus helemaal niet aan de tweede stap toekomt, zie hiervoor. Strikt genomen is dat juist.
Mijns inziens zal echter zelden kunnen worden vastgesteld dat verschansing van de
vennootschapsleiding het enige motief voor de bescherming was, en er dus geen reële
bedreiging bestond. Het zal in de praktijk niet vaak voorkomen dat rechters een kwestie
hiermee kunnen afdoen. Dergelijke bijkomende motieven kunnen mijns inziens dan wel een
rol spelen bij de tweede stap, waar over de adequaatheid en proportionaliteit van de
genomen maatregel wordt geoordeeld.

116. Zie ook § 9.2.2. Hetgeen hier wordt betoogd ten aanzien van commissarissen kan onder
bepaalde voorwarden voor een groot deel ook gelden voor niet-uitvoerende bestuurders van
Nederlandse vennootschappen met een one-tier board.
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toezicht houdt op het bestuur. De positie van commissarissen is dus wezenlijk
anders dan dat van bestuurders. Bovendien is er, mede door de Code, steeds
meer aandacht voor de daadwerkelijke onafhankelijkheid van commissaris-
sen.117 Ook de beloning van commissarissen mag niet afhankelijk zijn van de
resultaten van de vennootschap. Dit houdt mede in dat aan commissarissen
geen aandelen en/of opties worden toegekend.118 Change of control clausules
in aandelen en/of optieregelingen zullen dus in principe niet gelden voor
commissarissen. Ten slotte wijs ik op de ontwikkeling dat raden van commis-
sarissen zich in toenemende mate laten bijstaan door eigen juridische en
financiële adviseurs.119 In Hoofdstuk 9 constateerde ik al dat het wantrouwen
dat aan de passiviteitsregel ten grondslag ligt, voor een deel kan worden
weggenomen door een goed functionerende rvc. Het lijkt mij zelfs wenselijk
dat er in vijandige overnamesituaties meer gewicht wordt toegekend aan het
oordeel van de rvc. Als er zoveel aandacht wordt geschonken aan de rol en de
positie van commissarissen, dan lijkt het logisch hier ook consequenties aan te
verbinden. Zeker in vijandige overnamesituaties spelen commissarissen een
belangrijke rol.120 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. Als commissarissen bescher-
mingsmaatregelen van het bestuur goedkeuren, dan zou dat mijns inziens
moeten meewegen in de wijze waarop een rechter deze maatregelen achteraf
beoordeelt. De rechter zou er dan ten minste vanuit moeten gaan dat het besluit
in principe is genomen in het belang van de vennootschap en de met haar
verbonden onderneming. Hierbij moet niet worden vergeten dat commissaris-
sen uitdrukkelijk ook de belangen van aandeelhouders in ogenschouw moeten
nemen. Uiteindelijk gaat het ook voor Nederlandse beursvennootschappen om

117. Zie Principe III.2 en best practice bepalingen III.2.1 en III.2.2 (Code 2008).
118. Zie Principe III.7 en best practice bepaling III.7.1 Code (2008).
119. Zie ook best practice bepaling III.1.9 (Code 2008). Ook de OK hecht kennelijk belang aan

de rol van onafhankelijke commissarissen. De OK heeft in de laatste jaren meermalen haar
heil gezocht in het benoemen van onafhankelijke commissarissen die orde op zaken moesten
stellen. (Zie bijvoorbeeld Versatel, Stork). Zie over de OK-commissaris Olden (2009a) en
Croiset van Uchelen (2008)). Dit is voor de OK een min of meer effectief middel gebleken
om bij wege van onmiddellijke voorziening in te grijpen (de vraag is overigens waarom daar
bij Stork wel aanleiding voor was, en bijvoorbeeld bij RNA niet. Daar werd het overleg aan
de zittende vennootschapsleiding overgelaten). Mijns inziens moet hier terughoudend mee
worden omgegaan en moet een en ander in principe worden overlaten aan zittende
commissarissen Wat hier ook van zij, het geeft aan dat waarde wordt gehecht aan de rol
van onafhankelijke commissarissen, al dan niet door de ava of de OK benoemd.

120. In de Code staat inmiddels ook expliciet dat wanneer een overnamebod wordt voorbereid het
bestuur ervoor zorgdraagt dat de rvc tijdig en nauw wordt betrokken bij het overnameproces.
Zie best practice bepaling II.1.10 Code (2008). Zoals in § 2.4 opgemerkt, heeft de Hoge
Raad in zijn ASMI-uitspraak expliciet bevestigd dat de rvc geen verplichte bemiddelende rol
heeft. Zie HR 9 juli 2010, JOR 2010/228 m.nt. Van Ginneken (ASMI), rov. 4.5.

HOOFDSTUK 10

448



het creëren van lange termijn aandeelhouderswaarde. In overnamesituaties is
het uitgangspunt dat aandeelhouders uiteindelijk beslissen. De vennootschaps-
leiding mag binnen bepaalde grenzen, rekening houdend met alle bij de
vennootschap behorende belangen, bepaalde beschermingsmaatregelen nemen.
Als commissarissen goed geïnformeerd en weloverwogen van mening zijn dat
een beschermingsreactie adequaat en proportioneel is, dan zouden rechters
daarvan in beginsel ook moeten uitgaan. Iets dergelijks gebeurt ook in de VS.
Daar laten rechters bij de beoordeling van beschermingsmaatregelen uitdruk-
kelijk meewegen of een meerderheid van de board bestond uit outside directors
en of zij met de gang van zaken hebben ingestemd.121 Dit in het Amerikaanse
one-tier board systeem, waar executives en non-executives in één orgaan zijn
verenigd.122 Ik zou menen dat het oordeel van commissarissen in Nederlandse
verhoudingen ten minste even zwaar zou moeten wegen.123 Misschien zelfs
zwaarder gezien het feit dat Nederlandse commissarissen niet in aandelen of
opties worden beloond.124 Dit in tegenstelling tot outside directors in de VS,
die als beloning vaak grote aantallen aandelen en opties van de vennootschap
krijgen, en daarmee een groter persoonlijk belang hebben bij de uitkomst van
overnames.

4. De rol van goedkeuring door de ava
Sommige beschermingsmaatregelen lenen zich voor expliciete goedkeuring
door de ava en kunnen dus ook aan de ava ter goedkeuring worden voorgelegd.
Goedkeuring door de ava ligt niet voor alle beschermingsmaatregelen in de
rede. Als dit gebeurt nadat een overname op handen is, is het ter goedkeuring
voorleggen in feite in lijn met de passiviteitsregel uit art. 9 Richtlijn (en dus ook
in lijn met art. 2:359b BW). Voor crown jewel defenses en golden parachutes
lijkt ons systeem, ook zonder expliciete toepassing van art. 2:359b BW, al zeer
veel op het systeem van de Richtlijn. Immers, op grond van art. 2:107a BW en
art. 2:135 BW dienen majeure besluiten die leiden tot een identiteitswijziging
(waartoe de verkoop van een kroonjuweel vaak zal behoren) en het belonings-
beleid (waartoe golden parachutes meestal zullen behoren) door de ava te
worden goedgekeurd respectievelijk vastgesteld. Indien de ava een bescher-
mingsmaatregel daadwerkelijk goedkeurt, is het onwaarschijnlijk dat deze nog
inadequaat of disproportioneel zal zijn. De passiviteitsregel uit de Richtlijn gaat
er in feite van uit dat een goedkeuring door de aandeelhoudersvergadering elke
beschermingsmaatregel geoorloofd maakt. Ik ben het in principe met het

121. Zie hiervoor de Unocal-uitspraak. Zie ook Moore (2006), p. 883-884.
122. Zie over het verschil tussen deze twee modellen en de constatering dat beide modellen naar

elkaar toegroeien § 8.2.1. Zie ook conclusie van AG Timmerman bij ASMI, ov. 3.5.9.
123. Zie ook Gilson (2001b), p. 512-513. Hij is het niet eens met de koers van het Delaware

Supreme Court in overnamesituaties, maar is daarbij wel blij met de ontwikkeling dat de rol
van onafhankelijke directors is vergroot.

124. Zie best practice bepaling III.7.1 Code (2008). De Kluiver (2009b), p. 235 maakt dit punt ook.
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uitgangspunt van de Richtlijn eens, maar merk wel op dat aandeelhouders-
goedkeuring een beschermingsmaatregel niet per se toelaatbaar maakt. Dat deze
toch nog inadequaat en disproportioneel zou kunnen zijn is niet geheel uit te
sluiten. Kijk bijvoorbeeld naar bepaalde vormen van crown jewel defenses,
zoals deze oorspronkelijk in Nederland werden gedefinieerd.125 Zouden er geen
omstandigheden kunnen zijn dat een dergelijke crown jewel defense in strijd is
met art. 2:8 BW, ongeacht goedkeuring door aandeelhouders? Ook een besluit
van de ava kan aan de hand van de RNA-maatstaven in strijd zijn met art. 2:8
BW. Het is denkbaar, al naar gelang bijvoorbeeld de aard van de bedreiging en
de samenstelling van de ava (een of meer grootaandeelhouders) en andere
factoren, dat een besluit van de ava hier niet aan voldoet. Bovendien moet
worden bedacht dat het uitgangspunt van belangenpluralisme dan geen rol meer
speelt. Het is immers een besluit dat door aandeelhouders wordt genomen.
Aandeelhouders mogen zich in principe op hun eigen belang richten, en
behoeven zich niet te richten op andere belangen.126 Langs deze lijnen zou
een door de ava goedgekeurde beschermingsmaatregel in strijd kunnen zijn met
art. 2:8 BW. Toch acht ik de kans hierop klein. Mijns inziens zal een door de
ava goedgekeurde beschermingsmaatregel in de praktijk zelden inadequaat en
disproportioneel zijn.127

5. Cumulatie van beschermingsmaatregelen
Ook van invloed op de proportionaliteit van een maatregel is de eventuele
cumulatie van beschermingsmaatregelen. Het is mogelijk dat meer dan één
post-dreiging maatregel wordt genomen, maar het zal vaker voorkomen dat er
post-dreiging maatregelen worden genomen, terwijl ook pre-dreiging maat-
regelen aanwezig zijn. Zoals eerder opgemerkt, wordt de invoering van deze
pre-dreiging beschermingsmaatregelen in principe niet aan de RNA-norm
getoetst. Het concrete gebruik ervan, bijvoorbeeld de uitoefening van bepaalde
rechten wel, maar de invoering van de constructie op zichzelf niet. Dat wil niet
zeggen dat deze maatregelen bij de toetsing aan de RNA-norm geen rol spelen.
De genomen post-dreiging maatregel moet worden bezien in combinatie met de

125. Zie hiervoor § 2.3.2 onder F.
126. Zie HR 19 februari 1960, NJ 1960, 473 (Aurora) en Punt 10 van de Preambule van de Code

(2008) over het feit dat aandeelhouders in de eerste plaats hun eigen belang mogen
nastreven. Wel dienen zij zich te houden aan de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
Zie ook Kamerstukken II, 2008/2009, 32014, nr. 3, p. 2, de conclusie van AG Timmerman
bij ASMI, ov. 3.4.12 en Verdam (2003), p. 13-15.

127. Als ik het goed zie noemt Assink aandeelhoudersgoedkeuring een (in zijn terminologie:
neutraliserende) factor, waardoor de toetsingsnorm verschuift van een redelijkheidstoets
naar een (minder strengere) rationaliteitstoets. Zie Assink (2007a), p. 581. Mijns inziens
zullen een rationaliteitstoets en een zeer terughoudende redelijkheidstoets in de praktijk vaak
op hetzelfde resultaat uitkomen. Beschermingsmaatregelen die met goedkeuring van de ava
worden genomen zullen mijns inziens in de praktijk zelden ontoelaatbaar zijn.
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aanwezige pre-dreiging maatregelen. Dan is van belang hoeveel en welke pre-
dreiging beschermingsmaatregelen een vennootschap heeft. Dit kunnen dus zijn
prioriteitsaandelen met bindende voordrachtsrechten, statutaire beperkingen
voor ontslag, de structuurregeling, certificering en stemrechtbeperking. Ook
de eerder genoemde structurele maatregelen, zoals piramideconstructies en
cross-holdings kunnen hierbij worden meegenomen. Een cumulatie van be-
schermingsmaatregelen kan de genomen post-dreiging beschermingsmaatregel
sneller disproportioneel maken. Hierbij zou ook van belang kunnen zijn of de
doelvennootschap de doorbraakregel conform art. 2:359b BW vrijwillig toe-
past. Als dat het geval is, wordt de cumulatie enigszins geneutraliseerd en zal
een post-dreiging maatregel wellicht weer minder snel disproportioneel zijn. In
de afweging of een post-dreiging maatregel proportioneel is kan wat mij betreft
heel veel worden meegenomen.

Naast deze algemene relevante factoren, ga ik in het navolgende per bescher-
mingsmaatregel in op een aantal gedachten over de beoordeling van de adequaat-
heid en proportionaliteit, mede naar aanleiding van de recente rechtspraak.

B. Per beschermingsmaatregel; de recente rechtspraak nader bezien

1. Uitgifte van (preferente)aandelen (Stork en ASMI)
De meest voorkomende beschermingsmaatregel is waarschijnlijk de uitgifte van
(preferente) aandelen.128 Dit is als beschermingsmaatregel uitdrukkelijk toege-
staan, zoals ook door de Hoge Raad bevestigd in RNA.129 Het ging in RNA om
de uitgifte van gewone aandelen maar algemeen wordt aangenomen dat dit ook
voor preferente aandelen geldt.130 De vraag is wanneer een uitgifte voldoet aan
de eis dat het een adequate en proportionele reactie moet zijn op de zich
voordoende bedreiging. Een aantal overwegingen van de Hoge Raad in de
RNA-uitspraak gaan (mede) over een dergelijke uitgifte en geven dan ook enig
houvast. De belangrijkste aanwijzing voor de beoordeling of een dergelijke
uitgifte adequaat en proportioneel is, is gelegen in de beperking in tijd. De Hoge
Raad stelt dat het gedurende onbepaalde tijd handhaven van een beschermings-
maatregel in het algemeen niet is gerechtvaardigd.131 Of dit zo is kan pas na
verloop van tijd worden beoordeeld, aldus de Hoge Raad. Dit is in mijn ogen
een invulling van de proportionaliteit. De norm voor instellen en handhaven
van beschermingsprefs is of deze adequaat en proportioneel is. Het onbepaalde

128. Zie § 2.3.2 onder A.
129. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez (RNA/

Westfield), rov. 3.7. Zie kritisch over beschermingsprefs Steins Bisschop (2008), p. 43-47.
130. Zie ook Maeijer (2003), nr. 2.
131. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez

(RNA/Westfield), rov. 3.7.
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tijd handhaven is in het algemeen niet proportioneel. Deze overweging van de
Hoge Raad is een stevige beperking, maar is ook wel te begrijpen. De uitgifte
van preferente aandelen is een behoorlijk effectieve beschermingsmaatregel.
Als er genoeg aandelen worden uitgegeven dan zorgt de uitgifte er niet alleen
voor dat de vennootschap de facto niet door middel van een openbaar bod kan
worden overgenomen (omdat een bieder deze aandelen per definitie niet in
handen kan krijgen), maar de uitgifte beïnvloedt ook de besluitvorming in de
ava en kan hiermee vervanging van de vennootschapsleiding via de ava
voorkomen. Deze maatregel beperkt dus zowel de vervanging van de vennoot-
schapsleiding via een overnamebod als via de ava (die in de VS zo belangrijk
wordt gevonden).132 Juist vanwege deze vergaande gevolgen, is een beperking
in tijd mijns inziens gerechtvaardigd. Als die er niet was, zou het overnames in
wezen permanent onmogelijk kunnen maken, hetgeen mijns inziens niet
wenselijk is. In dit verband is nog relevant te wijzen op het in § 5.3.4
gesignaleerde feit dat bij de uitgifte van beschermingsprefs onder bepaalde
voorwaarden een uitzondering bestaat op de verplicht bod regeling. Indien meer
dan 30% van het stemrecht wordt uitgegeven, behoeft de stichting geen
verplicht bod uit te brengen, mits de stichting geldt als onafhankelijk. Deze
uitzondering is beperkt tot een periode van twee jaar. Ook hierin zit dus voor
deze maatregel een zekere beperking in tijd.133 De vraag is natuurlijk wat
tijdelijk is, en na welk tijdsverloop deze maatregel inadequaat en disproportio-
neel wordt.134 Mij lijkt dat daarvoor in principe kan worden aangeknoopt bij de
eerder genoemde beperking van twee jaar. Dit geldt zowel voor activismesi-
tuaties als bij een vijandig bod. Er komt mijns inziens altijd een moment dat het
laten uitstaan van de preferente aandelen disproportioneel wordt. Het is dan tijd
om de aandeelhouders over het bod te laten beslissen, of over voorgedragen
agendapunten te laten stemmen. Ik ben ervan overtuigd dat een serieus
openbaar bod door een legitieme bieder, dat voor een ruime meerderheid van
de aandeelhouders aantrekkelijk is, uiteindelijk niet tegen te houden is.
Hoogstens kan tijd en ruimte worden gecreëerd om over de hoogte of overige
voorwaarden van het bod te onderhandelen, maar echt voorkomen is niet
mogelijk. Dat is mijns inziens ook niet wenselijk. Zoals gezegd, dient de

132. Er is tussen beschermingsprefs en de Amerikaanse poison pill een belangrijk verschil. Bij de
poison pill blijft de veiligheidsklep van vervanging van de vennootschapsleiding in stand.
De board is via een proxy contest nog te vervangen, omdat de uitgegeven rechten geen
stemrecht hebben. De in Nederland uitgegeven beschermingsprefs hebben juist wel stem-
recht. Hierdoor zijn beide veiligheidskleppen dicht. Er is geen overname meer mogelijk en
geen vervanging via de aandeelhoudersvergadering. Daarom is een strenge beoordeling van
beschermingsprefs gerechtvaardigd. Hierbij moeten we echter het effect van de poison pill in
combinatie met staggered boards niet onderschatten. De facto is die combinatie mijns
inziens net zo effectief tegen een overname als de uitgifte van beschermingsprefs.

133. Zie art. 5:71 lid 1 sub c Wft. Zie hiervoor § 5.3.4.
134. Zie ook G. Raaijmakers (2009a), p. 441.
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overnamemarkt niet volledig te worden doorkruist. Hierbij past dus ook niet een
absolute just say never verdediging.

Nog een relevant aspect voor de beoordeling van de proportionaliteit is het
aantal aandelen dat wordt uitgegeven. In algemene zin kan worden gesteld dat
hoe lager het aantal uitgegeven aandelen, hoe minder snel het disproportioneel
zal zijn. Bij een beperkte uitgifte kan bij een overnamebod het bod nog slagen
en is vervanging van de vennootschapsleiding nog mogelijk. Dat is dus minder
zwaar dan de uitgifte van 100% van het geplaatst kapitaal. Bij activisme is
het bovendien van een andere orde als de macht van de activisten wordt
geneutraliseerd door een gelijk aantal aandelen uit te geven. In wezen wordt de
beslissing dan overgelaten aan de overige aandeelhouders. Een ander relevant
aspect kan zijn hoeveel op de uitgegeven aandelen wordt gestort. Hoe meer
ervoor wordt betaald, hoe minder snel de uitgifte disproportioneel zal zijn. De
constructie rondom beschermingsprefs is ontworpen om tegen relatief lage
kosten hoge stemmenmacht te verschaffen. Dit wordt bewerkstelligd door de
(doorgaans lage) nominale waarde van de aandelen, waarvan slechts 25%
behoeft te worden volgestort.135 Er wordt dus voor een substantieel lager
bedrag dan de beurskoers stemmen verworven. Als dat element er niet of
minder is, zal de uitgifte minder snel disproportioneel zijn.136 Dit kan bijvoor-
beeld van belang zijn als aandelen worden uitgegeven aan een white knight.

De Stork-uitspraak van de Ondernemingskamer nader bezien
Tegen deze achtergrond is het interessant om de Stork-uitspraak van de
Ondernemingskamer te bekijken (zie hiervoor reeds § 2.4.2 onder B). De
Ondernemingskamer heeft daarin twee kernbeslissingen genomen: zij heeft de
ava verboden te stemmen over het ontslag van commissarissen en de statuten-
wijzigingen en zij heeft de intrekking van de door Stork uitgegeven bescher-
mingsprefs gelast. De vraag is waarom de Ondernemingskamer voor deze route
heeft gekozen. Mijns inziens had de Ondernemingskamer zich hier moeten
beperken tot het beoordelen van de beschermingsmaatregel, aan de hand van de
RNA-norm.137 Het verbieden van de stemming had achterwege kunnen blijven.
De Ondernemingskamer stelt dat het niet is uitgesloten dat het ontslag in strijd

135. Zie hierover § 2.3.2 onder B.
136. Het gaat er dus om in hoeverre sprake is van daadwerkelijk risicodragend kapitaal. Vgl. één

van de twee door de High Level Group geformuleerde guiding principles in de benadering
van overnames, te weten die van proportionality between risk bearing capital and control.
Zie High Level Group of Company Law Experts (2002a), p. 21-22 en 28-29.

137. De Ondernemingskamer maakt niet duidelijk waarom zij van haar eigen RNA-regels is
afgeweken. Zie Raaijmakers (2007a), p. 351. Volgens Leijten heeft de OK dit gedaan omdat
dit de ondernemingsleiding teveel comfort had gelaten bij het zoeken naar een oplossing
door de benoemde commissarissen. Zie Leijten (2007a), p. 162.
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zou zijn met art. 2:8 BW.138 Het toetsen van uitoefening van een kernbevoegd-
heid van aandeelhouders, die inzake benoeming en ontslag van de vennoot-
schapsleiding, is een lastige weg en vergroot de onduidelijkheid.139 Het was
mijns inziens ook niet nodig. Er was sprake van een beschermingssituatie.
Voortzetting van het beleid werd bedreigd en bescherming kon dus gerecht-
vaardigd zijn. Het gedrag van een of meer grootaandeelhouders, voor de
Ondernemingskamer de basis om de stemming te verbieden, kon worden
meegenomen in de beoordeling of de reactie van het bestuur adequaat en
proportioneel is. Het gaat immers om proportionaliteit ten opzichte van de aard
van de bedreiging. Helaas past de Ondernemingskamer bij de beoordeling van
de beschermingsprefs de RNA-norm niet expliciet toe. De Ondernemingskamer
acht de uitgifte van de beschermingsprefs – voorshands – in strijd met art. 2:8
BW.140 Het is echter niet helemaal duidelijk waarom. Het lijkt erop dat de
Ondernemingskamer de prefs niet toelaatbaar acht, omdat ze de uitoefening van
het ontslagrecht in wezen ‘permanent illusoir’ (kunnen) maken. Dit was
volgens de Ondernemingskamer hier niet te rechtvaardigen. Bovendien is
volgens de Ondernemingskamer uitgifte alleen toegestaan voor het scheppen
van tijd en gelegenheid voor overleg en dat overleg was er al ruimschoots
geweest.141 Deze overwegingen zouden kunnen worden opgevat als een
oordeel over de proportionaliteit van de maatregel in de zin van RNA, maar
ook in dat geval kunnen zij mijns inziens de conclusie over de ontoelaatbaar-
heid van de uitgifte niet dragen.

De vraag is waarom de Ondernemingskamer de rechtvaardiging van de
uitgifte niet kon vinden in de grote risico’s die waren verbonden aan de strategie
van Centaurus c.s. Een dergelijk oordeel heeft de Hoge Raad bij RNA in wezen
ook gegeven. Teneinde de status quo te handhaven, is de uitgifte in dat geval

138. Dit recht is dus niet onbeperkt. Zie ook Leijten (2007a), p. 161.
139. Dit mede vanwege het feit dat de OK niet ruimhartig motiveert. Zij gaat niet in op de redenen

voor ontslag (dat met redenen omkleed moet zijn). Hier zou de OK juist op moeten letten. Zie
Kamerstukken I 2003/2004, 28 179, D., p. 10. Bovendien bepaalt de OK dat ook niet over de
statutenwijziging mag worden gestemd; dat wordt zelfs helemaal niet gemotiveerd. Zie Leijten
(2007a), p. 161-162. Zie ook de kritiek op de onvoorspelbaarheid van de uitspraken van de OK
van Raaijmakers (2007a), p. 353.

140. Ook De Jongh (2007) gaat hier (kort) op in.
141. De OK hecht verder belang aan de toelichtingen uit het verleden (vijandige overname,

malafide overval, raider). Het gebruik van de ontslagbevoegdheid valt hier niet binnen. De
voorliggende situatie kon niet worden aangemerkt als een poging tot ongewenste overval of
malafide overval. Leijten acht het beter om de uitgifte uitsluitend te toetsen aan de hand van
de omstandigheden van het geval bij uitgifte en geen, althans weinig, gewicht toe te kennen
aan uitlatingen uit het verre verleden. Dit sluit volgens hem ook beter aan bij de door de
Hoge Raad in RNA aangelegde maatstaf. Zie Leijten (2007a), p. 163. Zie voor vergelijkbare
kritiek ook Raaijmakers. Alleen al vanwege het feit dat het fenomeen hedge fund toen
onbekend was snijdt de taalkundige analyse van de OK geen hout. Zie Raaijmakers (2007a),
p. 351. Zie in gelijke zin ook Hermans (2009b), nr. 6 en conclusie AG Timmerman bij HR
ASMI, ov. 3.7.17-3.7.19
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wel toelaatbaar geacht. Ook daar was de ontslagbevoegdheid in het geding. Dat
had mijns inziens ook hier gekund. Bovendien is de benadering van de
Ondernemingskamer enigszins willekeurig. De redenering over de risico’s
van de door Centaurus c.s. voorgestane strategie was wel goed genoeg om de
ava op grond van art. 2:8 BW te verbieden bepaalde besluiten te nemen, maar
niet goed genoeg om het hanteren van een beschermingsmaatregel te recht-
vaardigen, welke maatregel precies hetzelfde doel beoogde als dat verbod van
de Ondernemingskamer, te weten handhaving van de status quo. De redenering
van de Ondernemingskamer over het permanent illusoir kunnen maken van
rechten overtuigt evenmin. Het feit dat beschermingsprefs de uitoefening van
rechten permanent illusoir kunnen maken is niet doorslaggevend. De Hoge
Raad heeft in RNA vergelijkbare overwegingen van de Ondernemingskamer
verworpen.142 Bovendien kan worden betoogd dat de uitgifte van aandelen de
uitoefening van het stemrecht voor aandeelhouders niet illusoir maakt. Men kan
gewoon nog stemmen, alleen heeft het minder effect. De Ondernemingskamer
stelt verder dat uitgifte alleen is toegestaan voor het scheppen van tijd en
gelegenheid voor overleg en dat overleg was er al ruimschoots geweest. Ook
deze redenering gaat niet op. Zoals hiervoor besproken, kan het doel van de
maatregel een rol spelen bij de beoordeling. De Hoge Raad heeft in RNA
geoordeeld dat de beschermingsmaatregel noodzakelijk was in afwachting van
verder overleg en om de status quo te handhaven zodat niet zonder voldoende
overleg wijzigingen worden aangebracht in de samenstelling van het bestuur of
in het beleid.143 Het is de vraag of de uitgifte hier niet noodzakelijk was voor
verder overleg en of het overleg er al voldoende was geweest. De stichting
kwam pas in actie nadat het ontslag was geagendeerd. Wanneer had zij dan in
actie moeten komen? Wanneer nam de bedreiging dan een aanvang? Wanneer
had de stichting haar kansen verbruikt, waardoor het te laat was? Er kan ook
worden betoogd dat de dreiging pas manifest werd bij agendering van het
ontslagbesluit.144 Deze aspecten hadden mijns inziens moeten worden meege-
wogen in een oordeel over de proportionaliteit van de maatregel, conform de
RNA-norm. De uitkomst bij het toepassen van de RNA-norm zou mijns inziens
zijn geweest dat de maatregel om voornoemde redenen niet disproportioneel
was.145 Daarbij is wel duidelijk dat beschermingsprefs niet permanent mogen
blijven uitstaan. Met die druk zou dus ook de vennootschapsleiding van Stork

142. Daar bleek volgens de Hoge Raad uit het verslag niet dat de maatregel niet na verloop van
tijd ongedaan gemaakt zou kunnen worden. Zie OK RNA, rov. 3.7-3.9 en HR 18 april 2003,
NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez (RNA/Westfield), rov.
3.7-3.9. Zie Leijten (2007a), p. 162.

143. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez
(RNA/Westfield), rov. 3.7.

144. Zie in gelijke zin Raaijmakers (2007a), p. 351.
145. Zie ook Raaijmakers (2007a), p. 350-351.
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hebben moeten onderhandelen bij het vinden van een oplossing. Als de
Ondernemingskamer weinig vertrouwen had in het feit dat partijen een oplos-
sing zouden vinden, dan had de Ondernemingskamer alsnog onafhankelijke
commissarissen kunnen benoemen om partijen hierbij de weg wijzen. De
uitkomst, die in grote lijnen breed werd ondersteund, had dus ook op deze
wijze kunnen worden bereikt. Het voordeel zou zijn geweest dat de RNA-norm
consistent zou zijn toegepast. Daarmee zou meer duidelijkheid zijn ontstaan
over de invulling van de RNA-norm.

De ASMI-uitspraken van de Ondernemingskamer nader bezien
De beoordeling van de uitgifte van beschermingsprefs speelt ook in de ASMI-
beschikkingen van de Ondernemingskamer een prominente rol (zie hierover
§ 2.4.2 onder D). De Hoge Raad komt in zijn uitspraak aan de beoordeling
hiervan niet toe. De Ondernemingskamer stelt in dit geval uitdrukkelijk dat de
uitgifte in principe aan de RNA-norm dient te worden getoetst. In haar eerdere
beschikking van 13 mei 2009 oordeelde de Ondernemingskamer op grond van
deze norm dat de stichting gerechtigd was de optie uit te oefenen.146 In de
latere – bij de Hoge Raad bestreden – beschikking van 5 augustus 2009 blijft zij
hierbij, maar komt zij tot het oordeel dat niet is uitgesloten dat de stichting de
optie heeft uitgeoefend in strijd met het doel waarvoor het was bedoeld. Het
doel van de interventie dient volgens de Ondernemingskamer te worden beperkt
tot het handhaven van de status quo en het creëren van omstandigheden
waaronder vruchtbaar overleg mogelijk zou worden. De stichting diende zich
daarom onafhankelijk van het bestuur en de rvc van ASMI op te stellen,
hetgeen zij volgens de Ondernemingskamer niet heeft gedaan. Volgens de
Ondernemingskamer kan niet worden uitgesloten dat de stichting de bestuur-
ders en commissarissen de hand boven het hoofd heeft gehouden. Het moet
ernstig worden betwijfeld of zij haar optierecht niet (in aanmerkelijke mate)
met het oog op die rol heeft uitgeoefend. Daarvoor was de optie niet bedoeld.
De Ondernemingskamer acht mede daarom gegronde redenen aanwezig om
te twijfelen aan een juist beleid terzake van de verlening van de optie en de
besluitvorming ten aanzien van de uitoefening door de stichting. Bij dit laatste
merkt de Ondernemingskamer op dat de stichting door de uitoefening van
de optie als medebeleidsbepaler heeft te gelden.147

146. OK 13 mei 2009, JOR2009/163 m.nt. Hermans (ASMI I). Zie ook AG Timmerman ov.
3.7.22.

147. OK 5 augustus 2009, JOR2009/254 m.nt. Hermans (ASMI II), rov. 3.25-3.27. Ik laat hier
ook buiten beschouwing het oordeel van de OK dat niet kan worden uitgesloten dat de optie
slechts mocht worden verleend voor een periode van vijf jaar, en uitsluitend voor gevallen
waarin sprake was van een vijandige overname, en dat daarom gegronde redenen zijn om te
twijfelen aan een juist beleid van ASMI in 1996 en 1997 (rov. 3.18-3.22).
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Het handelen van de stichting dient mijns inziens inderdaad aan de RNA-norm
te worden getoetst.148 Mijns inziens heeft de Ondernemingskamer in deze
uitspraak de RNA-norm echter niet juist ingevuld. Het is voor toekomstige
kwesties jammer dat de Hoge Raad hier niet op in is gegaan.149 Volgens de
Ondernemingskamer volgt uit deze norm dat de stichting een onafhankelijke,
bemiddelende rol dient te spelen, die eraan bijdraagt dat voorwaarden ontstaan
voor vruchtbaar overleg. In dit verband stelt de Ondernemingskamer dat het feit
dat vóór uitoefening van de optie telefonisch overleg heeft plaatsgevonden tussen
de stichting en het bestuur, en dat de ‘afhankelijke’ bestuurders pas in 2008 zijn
afgetreden, mede aanleiding geven om te twijfelen aan de onafhankelijke positie,
althans twijfel oproepen over haar juiste taakopvatting. Kortom, volgens de
Ondernemingskamer heeft de stichting haar taak zoals die uit de RNA-norm
voortvloeit, niet goed opgevat. Bij het aannemen van een dergelijke onafhanke-
lijke, bemiddelende taak zet ik mijn vraagtekens. De stichting is geen orgaan van
de vennootschap en kan ook niet tot verantwoording worden geroepen. Zij heeft
een ruime beleidsvrijheid om haar doel te realiseren. Zij kan wel bemiddelen,
maar dat hoeft niet. De stichting behoeft ook zeker niet onafhankelijk te zijn, in de
zin dat zij geen partij mag kiezen.150 Een dergelijke rol vloeit mijns inziens niet
voort uit het feit dat de stichting onafhankelijk moet zijn teneinde in aanmerking
te komen voor de uitzondering op de biedplicht uit de verplicht bod regeling
(art. 5:71 lid 1 sub c Wft). Sterker nog, ik heb grote aarzeling om teveel gewicht
toe te kennen aan de onafhankelijkheid van een dergelijke stichting.151 Vroeger

148. Zie ook Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* (2009), nr. 635, Nieuwe Weme
(2007c), p. 161, Van Ginneken (2010), nr. 10 en A-G Timmerman, ov. 3.7.7

149. De HR oordeelt dat de stichting geen medebeleidsbepaler is in de zin van het enquêterecht
en dat de handelingen van de stichting dus ook niet kunnen leiden tot gegronde redenen om
aan een juist beleid te twijfelen. Zie HR 9 juli 2010 JOR 2010/228 m.nt. Van Ginneken (HR
ASMI), rov. 4.7. Zie hierover ook Raaijmakers (2009), p. 742-743. Zie over de gevolgen
hierover § 2.4.2 onder D en Van Ginneken (2010), nr. 9.

150. Zie AG Timmerman ov. 3.7.7 en ov. 3.7.11. Volgens Timmerman kan echter niet worden
gelezen dat de OK de opvatting huldigt dat de stichting een bemiddelende taak zou hebben.
Wel benadrukt de OK dat de stichting haar taak in die zin niet goed heeft opgevat dat zij
eraan had dienen bij te dragen dat er voorwaarden ontstonden voor vruchtbaar overleg.
Kennelijk wenst de OK dat de stichting de-escalerend en objectief optreedt. Zie ov. 3.7.22.

151. De vraag kan worden gesteld waarom de uitkomst van een vijandige overname in handen van een
onafhankelijke stichting moet worden gelegd, die geen orgaan is van de vennootschap. Zie ook
Winter (2007), p. 131-132, die constateert dat in Nederland bij een overnamegevecht of
fundamentele conflicten over de toekomst van de vennootschap tussen aandeelhouders en
vennootschapsleiding, de beslissing in handen wordt gelegd van buitenstaanders. Bestuur en
rvc bevinden zich in principe in een betere positie om over het een en ander te oordelen. Zie ook
De Kluiver (2009b), p. 235. Wat dat betreft is een put-optie constructie logischer. De constructie
met een call-optie is gegroeid in de tijd dat het ernaar uitzag dat de Richtlijn onverkort zou worden
ingevoerd (zonder optionele regeling) en art. 9 van toepassing zou worden. In dat geval biedt een
call-optie nog wel bescherming, en een put-optie niet meer. Zo was althans de gedachte. Hierover
is in de literatuur een discussie ontstaan. Zie laatstelijk hierover Dortmond (2008b).
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zaten doorgaans ook bestuurders en commissarissen van de vennootschap in het
bestuur van dergelijke stichtingen, binnen de door Bijlage X gestelde eisen. Door
de formulering van de hiervoor genoemde uitzondering op de biedplicht maken
bestuurders en commissarissen tegenwoordig meestal geen deel meer uit van het
bestuur van de stichting. Hiermee is echter het doel en de aard van de constructie
niet veranderd. Deze moet worden gezien voor wat het is, een beschermings-
maatregel. Bestuurders van dergelijke stichtingen moeten doorgaans handelen in
het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het lijkt
mij niet meer dan logisch dat zij dan overleggen met het bestuur en de rvc van de
vennootschap wiens belangen zij moeten behartigen. Sterker nog, het zou
onwenselijk zijn als dat niet zo was. Mijns inziens heeft de Ondernemingskamer
de RNA-norm verkeerd ingevuld door aan te nemen dat een beschermingsstich-
ting slechts een bemiddelende en onafhankelijke rol mag aannemen. De kern van
de RNA-norm blijft de vraag of een beschermingsmaatregel een adequate en
proportionele reactie is. Dat kan het ook zijn zonder een onafhankelijke en
bemiddelende opstelling van de stichting. In deze kwestie kan worden gecon-
stateerd dat zowel de intrekking van de preferente aandelen als de hernieuwde
optieverlening door de ava zijn gesanctioneerd, waarbij de stichting zelf op last
van de Ondernemingskamer over de optieverlening niet heeft meegestemd. De
ava heeft aan bestuur en rvc decharge verleend en in een eerder stadium de
voorgestelde strategiewijziging afgewezen. Hier kan toch een vorm van sancti-
onering door de ava in worden gezien.152 Dit lijken mij sterke indicaties dat de
uitoefening adequaat en proportioneel was.

2. Bindende voordrachten
Het gebruikmaken van bindende voordrachtsrechten voor benoeming van
bestuurders en/of commissarissen kan beschermend werken.153 In situaties
waarbij een of meer aandeelhouders het ontslag van bestuur en/of commissa-
rissen op de agenda van een aandeelhoudersvergadering plaatsen, met het doel
deze door eigen kandidaten te vervangen, kunnen deze rechten van belang zijn.
Deze voordrachtsrechten kunnen ook een rol spelen bij vijandige overnames.
Dan spelen ze ofwel een rol in de eerste fase (als een (potentiële) bieder
vooruitlopend op of tijdens het bod een vertegenwoordiging in het bestuur of
rvc probeert te krijgen), ofwel in de tweede fase, nadat een bod gestand is
gedaan. In dat laatste geval wil de bieder, de nieuwe (meerderheids)aandeel-
houder, overgaan tot vervanging van de zittende vennootschapsleiding. Dit zou
door het doen van bindende voordrachten kunnen worden beperkt. De voor-
drachtsrechten zijn van oudsher bedoeld om de continuïteit van bestuur te
kunnen waarborgen en te beschermen tegen aandeelhoudersabsenteïsme. Mijns
inziens dient de wijze waarop van deze voordrachtsrechten gebruik wordt

152. Zie ook Raaijmakers (2009), p. 741-742.
153. Zie over bindende voordrachten § 2.3.2 onder A.
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gemaakt in principe ook aan de RNA-norm te worden getoetst. Als de
voordrachtsrechten verbonden zijn aan prioriteitsaandelen, dienen de besluiten
van de prioriteitsaandeelhouders, vaak een bevriende stichting, aan de RNA-
norm getoetst (net als bij een stichting preferente aandelen). Indien de rechten
toekomen aan de rvc, wordt het handelen van de rvc getoetst. Hoe een en ander
precies uitpakt zal voor een groot deel afhangen van de desbetreffende statutaire
regeling.154 Daarbij zal het gebruik maken van een voordrachtsrecht mijns
inziens niet snel inadequaat en disproportioneel zijn.155 Deze rechten zijn nu
juist gegeven om uitgeoefend te worden bij de benoeming van bestuursleden en
commissarissen. Als degene die het recht uitoefent te goede trouw van oordeel is
dat de voorgestelde kandidaat de beste kandidaat is, zal daar niet snel iets tegen in
te brengen zijn. Dit temeer daar bindende voordrachten in principe conform de
Code dienen te kunnen worden doorbroken door een meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, die een derde van het uitstaande kapitaal vertegenwoor-
digen.156 Onder omstandigheden zou het inadequaat en disproportioneel kunnen
zijn om bindende voordrachten te gebruiken in strijd met de wens van een grote
meerderheid van de aandeelhouders, die net niet voldoende stemmen hebben om
de voordracht te doorbreken.

3. Deal protection measures
Deal protection measures kunnen in vijandige overnamesituaties zeker relevant
zijn.157 Deal protection measures worden vaak gebruikt indien de doelvennoot-
schap zich als geheel in de armen van een white knight werpt.158 In die gevallen
zal men het fusie- of andere overeenkomst met deze white knight willen
beschermen. De doelvennootschap zal proberen de white knight zo veel
mogelijk aan zich te binden of te bevoordelen. Tegelijkertijd zal de white
knight proberen de doelvennootschap zoveel mogelijk uit de klauwen van

154. Van belang is bijvoorbeeld wie het aantal bestuursleden en commissarissen bepaalt en hoe
precies wordt omgegaan met de invulling van vacatures na ontslag.

155. Het voorgaande kan tot op zekere hoogte ook gelden voor ontslagbeperkingen die een
discretionaire bevoegdheid inhouden en een bepaalde handeling vereisen. Bijvoorbeeld alleen
ontslag op voordracht van de prioriteitsaandeelhouders of rvc. Wat ook kan voorkomen is
een statutaire regeling dat ontslag dat niet wordt gegeven op voordracht van een bepaald orgaan
een hogere meerderheid nodig heeft. In die gevallen is geen aparte handeling nodig en is dus
geen sprake van een post-dreiging beschermingsmaatregel dat aan RNA kan worden getoetst.
Dergelijke bepalingen kunnen zoals opgemerkt als pre-dreiging maatregelen wel meespelen in
de beoordeling of andere maatregelen adequaat en proportioneel zijn.

156. Zie best practice bepaling IV.1.1 Code (2008). In de meeste gevallen zal een succesvolle
bieder deze versterkte meerderheid in de tweede fase kunnen halen, en zullen de
voordrachtsrechten in die situaties dus een minder grote rol spelen dan bij activisme.

157. Zie hierover § 2.3.2 onder F en § 3.3.2 onder D5.
158. Dit is dus een verschil met de verkoop van een kroonjuweel, waar alleen een belangrijk

onderdeel bij een white knight wordt ondergebracht. Dergelijke transacties kunnen overigens
ook met deal protection measures worden beschermd.
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mogelijk concurrerende bieders te houden. Dit kunnen zij doen door deal
protection measures in de overeenkomst op te nemen. Deze zijn er in vele
soorten en maten: no talk provisions, no shop provisions, termination fees of
break-up fees, lock-ups enz.159 Deal protection measures worden ook buiten
vijandige situaties gebruikt en zijn standaard onderdeel van fusieovereenkom-
sten.160 Zij behoeven dus niet te zijn opgenomen in reactie op een concrete,
reeds bestaande, dreiging, maar worden ook als het ware uit voorzorg opge-
nomen tegen potentiële toekomstige dreigingen. Zoals besproken, zijn dit mijns
inziens beide reële bedreigingen in de zin van de eerste stap uit de RNA-norm.
Zo bezien kunnen dit soort bepalingen mijns inziens vrijwel altijd aan de
materiële RNA-norm worden getoetst. Het gaat erom of het een adequate en
proportionele reactie is op een concrete bedreiging (als er bijvoorbeeld meer-
dere bieders zijn) of op een potentiële bedreiging (als er nog geen concurre-
rende bieding is maar deze mogelijk wel zal komen).

De beoordeling of deal protection measures aan de tweede stap van de RNA-
norm voldoen zal voor een groot deel afhangen van de specifieke omstandig-
heden van het geval. Dergelijke bepalingen zullen daarbij mijns inziens eerder
disproportioneel zijn als ze geen uitweg bevatten, waardoor de vennootschaps-
leiding nog onder de verplichtingen uit de overeenkomst uit kan, zogenoemde
fiduciary outs.161 Bijvoorbeeld wanneer een superieur bod zich aandient of als
de omstandigheden zodanig wijzigen dat de fusie niet meer in het belang is van
de vennootschap.162 In de Amerikaanse praktijk bevatten fusieovereenkomsten
veelal een fiduciary out om een rechterlijke beoordeling te kunnen overleven.
Ook in Nederland zullen dergelijke bepalingen mijns inziens een rol spelen bij
de beoordeling van deal protection measures aan de hand van de RNA-
norm.163 Als het gaat om break-up of termination fees kan een objectieve
maatstaf worden gehanteerd. In het VK heeft men daarvoor gekozen. In de City
Code on Takeovers and Mergers wordt gesteld dat 1% van de transactiewaarde
het maximum is.164 In de VS geen hard en fast rules te geven wanneer een

159. Zie hierover reeds § 2.3.2 onder F en § 3.3.2 onder D5.
160. Zie ook Stevens (2008), p. 207 e.v.
161. Zie Stevens (2008), p. 203-206 en De Brauw (2008), p. 66.
162. Zie De Brauw (2008), p. 66. Zie ook De Kluiver (2003b), p. 45.
163. Betoogd kan worden dat als bestuur en rvc de doelvennootschap al te zeer bindt er sprake kan

zijn van onbehoorlijke taakuitoefening op grond van artikel 2:9 BW en strijd met de
redelijkheid en billijkheid ten opzichte van onder meer de aandeelhouders op grond van
artikel 2:8 BW. Zie De Brauw (2008), p. 66-67. Zie hierover ook Stevens (2008), p. 222-227.

164. Zie Rule 21.2 City Code on Takeovers and Mergers. De Brauw stelt mede op grond hiervan
dat in de praktijk als vuistregel wordt gesteld dat 1% van de “equity value” als break fee
aanvaardbaar is. Zie De Brauw (2008), p. 67.
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break fee nog gerechtvaardigd is.165 Ook in Nederland hebben wij geen
objectieve maatstaf.166 De Engelse praktijk lijkt mij een goed aanknopingspunt,
maar het hangt mijns inziens ook van andere omstandigheden af, bijvoorbeeld
of en op welke wijze de break fee is gecombineerd met andere soorten
bepalingen.167 Ook is relevant wat de doelvennootschap heeft gedaan om te
bezien of dit de beste transactie is die gesloten kan worden. Is er sprake geweest
van een market check vooraf168 (eventueel zelfs een veiling) of doet men deze
market check nadat de overeenkomst is getekend, in de vorm van een go shop
bepaling? Het geheel moet integraal worden beoordeeld. Hierbij zou ik menen
dat ook hier, in lijn met de Amerikaanse jurisprudentie, de vraag is of deze
bepalingen prohibitief zijn voor andere biedingen. Een vergelijkbaar aankno-
pingspunt is te vinden in de beschikking van de Ondernemingskamer in RNA,
waaruit kan worden afgeleid dat een break fee geen adequate en proportionele
reactie is als deze buitensporig bezwaarlijk is voor een andere overnemer.169

Zoals eerder opgemerkt zal hier de specifieke situatie een belangrijke rol
spelen. Er is een verschil tussen een gewone fusie, zonder concrete bedreiging,
en een concrete biedingssituatie, waarbij er al meer gegadigden zijn. In dat
laatste geval kunnen deal protection measures, die bijvoorbeeld met één van de
bieders worden gesloten, strenger worden beoordeeld. We komen dan meer in
de buurt van Revlon-achtige situaties, waar beschermingsmaatregelen in het
algemeen minder snel proportioneel zullen zijn. Dit is in lijn met de eerder
aangehaalde overweging van de Hoge Raad in ABN AMRO, namelijk dat het
bestuur onder omstandigheden gehouden is de gerechtvaardigde belangen van
potentiële serieuze bieders te respecteren en zich dient te onthouden van
maatregelen die mogelijke biedingen kunnen frustreren en die de belangen
van de desbetreffende bieders onevenredig kunnen schaden, bijvoorbeeld
doordat zij een level playing field illusoir maken.170 Deze overweging kleurt

165. Zie hiervoor § 3.4.4 onder B. Zie ook Assink (2008b) en Stevens (2008), p. 226-227. Zie
voor een interessante vergelijking van de Amerikaanse en Engelse praktijk Coates (2009).

166. Dergelijke bepalingen kunnen worden getoetst aan de regels omtrent doeloverschrijding (2:7
BW), behoorlijke taakvervulling (art. 2:9 BW), goede zeden (3:40 BW) (zie ook Honée
(2000b) en boetebedingen (6:91 BW). Zie hierover Stevens (2008), p. 219-237. Ik beperk
met hier tot toetsing aan art. 2:8 BW, aan de hand van de RNA-norm (waar Stevens ook op
ingaat, zie Stevens (2008), p. 222-227).

167. Hier zou een zogenoemde bifurcated break fee een rol kunnen spelen, waarbij de hoogte van
het bedrag wordt gedifferentieerd, al naar gelang de specifieke situatie. Zie hierover Zie Van
Uchelen (2009), p. 291.

168. Zie Assink (2008b), p. 94.
169. Zie Stevens (2008), p. 226, waar hij verwijst naar OK 22 maart 2002, JOR 2002/82, rov.

3.30.
170. HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434, m.nt. Maeijer, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme (HR ABN

AMRO), rov. 4.6.
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de tweede stap in de RNA-norm verder in. Als de deal protection measures
andere biedingen frustreren en de belangen van de overige serieuze bieders
onevenredig schaden, zullen deze niet voldoen aan de RNA-norm.171 Hieruit
blijkt mijns inziens ook dat bij meer concrete biedingen handelingen sneller
disproportioneel zullen zijn. Bovendien, hoe concreter de biedingen, hoe eerder
een bepaling disproportioneel zal zijn. Het zal in de praktijk niet eenvoudig zijn
om deze afwegingen te maken. Market practice kan hierbij ook een rol spelen.

4. Crown jewel defenses (ABN AMRO)
Bij crown jewel defenses wordt een kroonjuweel van de onderneming aan een
derde verkocht waardoor de overname van de doelvennootschap minder aan-
trekkelijk wordt.172 Hierbij moet worden gedacht aan de verkoop van de best
renderende divisie, of een ander voor de bieder zeer aantrekkelijk onderdeel van
de doelvennootschap.173 De verkoop van een kroonjuweel is doorgaans een vrij
definitieve maatregel. Dat wil zeggen, deze is meestal niet terug te draaien.
Vervanging van de vennootschapsleiding, door een overname of door een proxy
contest, zal hieraan niet veel af doen. Vanuit dat oogpunt is het ook een zwaar
middel. Ook hier kunnen deal protection measures een rol spelen. Hier speelt
dan de vraag in hoeverre de overeenkomst met de koper van de kroonjuweel als
het ware is dichtgetimmerd. Dit kan met deal protection measures zoals een
termination fee. Deze moeten dan in de beoordeling worden meegewogen om te
beoordelen of de reactie adequaat en proportioneel is. Het gaat om het totaal-
pakket aan eventuele beschermingsmaatregelen. Ook bij dit soort beschermings-
maatregelen gaat het om de feitelijke omstandigheden van het geval. Ten eerste
speelt hier nadrukkelijker de vraag of het überhaupt wel een beschermingsmaat-
regel is. Zie bijvoorbeeld de ABN AMRO-kwestie, waar werd geoordeeld dat de
verkoop van LaSalle een buitenkans was, en dus niet als beschermingsmaatregel
was aan te merken. Als het inderdaad een buitenkans is, dan behoeft de verkoop
niet aan de materiële RNA-norm te worden getoetst. Daarbij kan het uitmaken of
er wel of geen sprake is van een concrete dreiging. Als er geen concrete dreiging
is, is een dergelijke verkooptransactie in de regel geen probleem. Deze behoort
dan gewoon tot de bevoegdheid van het bestuur, met goedkeuring van de rvc. Als
de transactie ingrijpend genoeg is, kan het nog onder art. 2:107a BW vallen en
moet het door de ava worden goedgekeurd. Als er wel een concrete dreiging is,
ligt het ingewikkelder. Dan is relevant of de transactie past binnen de bestaande
strategie en of men er al langer mee bezig was. Als beide niet het geval is, dan lijkt
het al sneller op een specifieke reactie op de dreiging. Dan kan ten minste worden
gesteld dat het bestuur van de doelvennootschap de schijn tegen heeft dat het
een beschermingsmaatregel is. De mogelijkheid bestaat dan nog dat het een

171. Zie ook De Brauw (2008), p. 67.
172. Zie hierover § 2.3.2 onder F.
173. Zie over (de klassieke omschrijving van) de crown jewel defense § 2.3.2 onder F.
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buitenkans is, zoals bij ABN AMRO werd geoordeeld. Het kan inderdaad zo zijn,
dat er toevallig na de dreiging een bod binnenkomt die zo goed is dat deze niet te
weigeren is. Dit is een zeer feitelijke beoordeling. Ik zou de RNA-norm evenwel
ruim willen toepassen. Ik zou dus niet te snel willen aannemen dat een bepaalde
handeling geen beschermingsmaatregel is.

Bij de beoordeling of een bepaalde transactie voldoet aan de materiële
RNA-norm is art. 2:107a BW relevant. Dit artikel zorgt er normaal gesproken
voor dat werkelijk majeure transacties aan de ava ter goedkeuring worden
voorgelegd. Als de aandeelhoudersvergadering een specifieke transactie goed-
keurt, nadat sprake is van een concrete dreiging, dan lijkt mij dat een dergelijke
transactie niet snel inadequaat en disproportioneel zal zijn. Ook al is het
duidelijk een beschermingsmaatregel. Dit is in lijn met de gedachte achter
art. 9 Richtlijn (zie hiervoor § 10.4.3 onder A5.). In het verlengde hiervan
kan worden betoogd dat als de desbetreffende transactie niet op grond van
art. 2:107a BW behoeft te worden voorgelegd, de kans minder groot is dat de
transactie zodanig is dat het disproportioneel is.

Van belang bij een beoordeling is verder de prijs die voor het kroonjuweel is
ontvangen (de doelvennootschap krijgt voor de verkoop van het kroonjuweel
immers iets terug) en de gevolgde procedure. Bovendien geldt mijns inziens ook
hier weer dat als er meer biedingen zijn, de verkoop van een kroonjuweel minder
snel proportioneel zal zijn dan als dat nog niet het geval is. Dit zal des te meer
gelden als de verkoop duidelijk de ene bieder bevoordeelt boven de andere.
Hiermee komt men in de buurt van het illusoir maken van een level playing field,
zoals door de Hoge Raad verwoord.174 Als de transactie enkel en alleen gericht is
op de frustratie van het bod, dan zal het al snel disproportioneel zijn.

De ABN AMRO-uitspraken nader bezien
Mijns inziens is op dit punt in de ABNAMRO-zaak een kans gemist om de RNA-
norm op dit punt in te kleuren. De vraag is waarom de verkoop van LaSalle niet
aan de RNA-norm is getoetst. Het was duidelijk dat de Ondernemingskamer
vraagtekens zette bij de gang van zaken. Als zij zich inderdaad zorgen maakte
over het feit dat ABN AMRO met de verkoop van LaSalle een kroonjuweel had
verkocht, het fusieakkoord met Barclays (daarmee) te veel wilde doordrukken en
concurrerende biedingen onmogelijk wilde maken, dan had zij mijns inziens de
handelingen van ABN AMRO als beschermingsmaatregelen aan de hand van de
RNA-norm kunnen toetsen.175 De Ondernemingskamer heeft de verkoop van

174. Zie HR 13 juli 2007, NJ 2007, 434, m.nt. Maeijer, JOR 2007/178 m.nt. Nieuwe Weme,
rov. 4.6.

175. Zie Van Ginneken (2007a), p. 330. Zie ook de conclusie van de AG nr. 5.10 en de JOR-noot
van Nieuwe Weme, nr. 10. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/
110 m.nt. Blanco Fernandez (RNA/Westfield). Zie ook Van Ginneken (2007b) en Doorman
(2008a), nrs. 28-35.
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LaSalle in haar eerste beschikking echter als buitenkans aangemerkt, en niet als
een beschermingsmaatregel.176 Zij koos ervoor de transactie aan te pakken via de
route van een zeer ruime interpretatie van art. 2:107a BW. In wezen heeft zij
hiermee de passiviteitsregel toegepast. Verkoop was alleen toegestaan met toe-
stemming van de ava. Mede doordat de Ondernemingskamer de transactie
hiermee in de sleutel heeft gesteld van de bevoegdheidsverdeling tussen bestuur
en ava, heeft ook de Hoge Raad de transactie niet als beschermingsmaatregel
beoordeeld. Door de vernietiging van de eerste beschikking van de Onderne-
mingskamer door de Hoge Raad, diende de Ondernemingskamer alsnog te
beoordelen of de verkoop van LaSalle een beschermingsmaatregel was. Ook in
tweede instantie past zij echter de RNA-norm niet toe. De Ondernemingskamer
komt uiteindelijk tot conclusie dat de verkoop van LaSalle helemaal geen
beschermingsmaatregel is en acht deze daarom toelaatbaar. Mijns inziens had
de transactie had in lijn met de door mij voorgestane ruime opvatting van de
RNA-norm als beschermingsmaatregel kunnen worden getoetst.177 Hiermee was
de RNA-norm weer verder ingekleurd en was een bijdrage geleverd aan een meer
coherente benadering van de normering van bestuurlijk handelen in vijandige
overnamesituaties. Of in deze concrete situatie inderdaad sprake was van een
proportionele reactie hangt zeer af van de feiten en omstandigheden van het geval.
Als het zo is dat de handelingen waren bedoeld om een bepaalde door de
vennootschapsleiding geprefereerde bieding door te drukken, met uitsluiting van
alle andere biedingen, dan was de transactie disproportioneel. Ik laat in het
midden of dat hier het geval is. Dat is aan de hand van de mij bekende feiten niet
goed te beoordelen. De Ondernemingskamer zelf lijkt niet uit te gaan van een
bewuste poging het bod te frustreren. Relevante elementen bij een dergelijke
beoordeling zouden onder meer zijn: de hoogte van de opbrengst van de verkoop,
de hoogte van de termination fee, de snelheid waarmee LaSalle is verkocht en de
procedure die daaraan ten grondslag lag, de koppeling van de verkoop van
LaSalle aan de fusie met Barclays, de (reikwijdte van de) go shop clausule, het feit
dat de opbrengst van een superior bid (mede) ten goede komt aan Barclays (en
daarmee het bod van Barclays ‘sponsort’). Hierbij moet tegelijkertijd enig begrip

176. In haar eerste beschikking is niet helemaal duidelijk wat de OK van de transactie vindt. De
verzoekers stellen in wezen dat de verkoop van LaSalle is te beschouwen als een bescher-
ming van het fusieakkoord met Barclays, en het frustreren van andere (potentiële) biedingen.
Of de OK het hiermee eens is, is niet helemaal duidelijk. In rechtsoverweging 3.15 stelt zij
dat niet is komen vast te staan dat met betrekking tot de verkoop van LaSalle sprake was van
een door ABN AMRO, Barclays en BoA gecoördineerde manoeuvre gericht op het
frustreren van de overname-intenties van het Consortium. Veeleer is aan te nemen, zo
vervolgt de OK, dat er sprake was van een “mooie opportunity”, een buitenkans. Tegelijker-
tijd concludeert de OK dat die buitenkans door ABN AMRO rechtstreeks in verband is
gebracht met het overnamebod van Barclays (rov. 3.15) en stelt zij dat de verkoop niet los
kan worden gezien van een bod op ABN AMRO (rov. 3.20).

177. Zie hierover Van Ginneken (2010), nr. 9-10.

HOOFDSTUK 10

464



voor positie van de leiding van ABN AMRO worden opgebracht. Zelfstandig
blijven was kennelijk geen alternatief (meer). Dat vonden niet alleen het bestuur
en de rvc. Gezien de stemuitslagen in de ava over de resoluties van TCI vonden
ook aandeelhouders dat. Barclays had concrete interesse en stelde bepaalde eisen.
BoA deed naar het oordeel van het bestuur en de rvc van ABN AMRO een
‘wereldbod’ op LaSalle, maar stelde eveneens stevige eisen, ook qua timing. Er
was nog geen concurrerend bod, al mocht ABN AMRO de interesse van het
Consortium volgens de Ondernemingskamer niet als te vaag wegwuiven. Op
grond van simultane onderhandelingen met Barclays en BoA is de leiding van
ABN AMRO op deze resultaten uit gekomen. Als ABN AMRO niet had
toegegeven aan bepaalde eisen dan waren beide deals misschien helemaal niet
doorgegaan. Zeker als er dan uiteindelijk geen ander bod was gekomen waren
aandeelhouders waarschijnlijk ook ontstemd geweest. De vraag is of het bestuur
en de rvc van ABN AMRO deze buitenkans konden laten schieten of wellicht
steviger hadden kunnen onderhandelen. Men moet hierbij in het algemeen
voorzichtig zijn om, mede met the benefit of hindsight, te oordelen. Het gaat er
niet om of het, achteraf bezien, de beste beslissing was, maar of het besluit op dat
moment in redelijkheid kon worden genomen.

5. Golden parachutes; change of control clausules (RNA)
Golden parachutes kunnen een beschermend karakter hebben.178 Deze maat-
regelen zorgen voor hogere kosten bij de vervanging van de vennootschaps-
leiding. Als deze hoog genoeg zijn, kunnen deze de doelvennootschap
onaantrekkelijk maken voor een overname. Eenzelfde redenering kan worden
gevolgd voor bepaalde change of control clausules in optie- of andere
regelingen. Daarbij gaan dit soort maatregelen doorgaans alleen om het bestuur
of andere werknemers. Golden parachutes voor commissarissen zijn in ons
bestel minder goed denkbaar. Ten eerste hebben commissarissen geen arbeids-
overeenkomst met de vennootschap. Bovendien wordt de beloning van com-
missarissen door de ava vastgesteld.179 Ook change of control clausules in
aandelen en/of optieregelingen zullen in principe niet gelden voor commissa-
rissen. Als dat wel zo is, zullen deze al snel disproportioneel zijn aangezien zij
in strijd zijn met de best practices zoals geformuleerd door de Code. Golden
parachutes zijn in Nederland in de RNA-zaak al een keer door de Hoge Raad
beoordeeld (zie § 2.4.2 onder A). RNA had in reactie op de dreiging van
Westfield de (arbeids-) overeenkomsten van de leden van de raad van bestuur

178. Zie hierover § 2.3.2 onder F.
179. Art. 2:145 BW. Deze bevoegdheid heeft de ava al geruime tijd en is niet nieuw. Recenter is

de bepaling in de Code dat de beloning van commissarissen niet afhankelijk mag zijn van de
resultaten van de vennootschap (Principe III.7 Code (2008). Best practice bepaling III.7.1
werkt dit principe uit en bepaalt dat commissarissen geen aandelen en/of opties worden
toegekend.
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van RNA en van Freeland (die bepaalde diensten voor RNA verrichtte)
gewijzigd, onder meer door de omschrijving van change in control te ver-
ruimen. De Hoge Raad heeft aan de hand van zijn eigen RNA-norm geoordeeld
dat de invoering van deze golden parachutes wanbeleid opleverden. De
wijzigingen in de overeenkomsten vormden op zichzelf bezien een aanvaard-
bare maatregel ter bescherming van de in de onderneming werkzame personen
die van de door Westfield beoogde wijzigingen in de bedrijfsvoering (extra)
gevaar voor hun positie hadden te duchten. Het doel was dus op zichzelf
aanvaardbaar. De maatregelen waren echter disproportioneel, niet zozeer in de
verhouding tot de bedreigende partij (Westfield), maar in verhouding tot de
aandeelhouders in hun gezamenlijkheid.180 De Hoge Raad oordeelde dat sprake
is van een disproportionele en daarmee onaanvaardbare maatregel indien, als
gevolg van de wijzigingen vermogensnadelen voor RNA en daarmee voor haar
aandeelhouders – kunnen – ontstaan die niet hun grond vinden in redelijke met
de change in control clausules te bereiken doelen, maar gericht zijn op het
zonder voldoende rechtvaardiging bevoordelen van werknemers. De materiële
wijzigingen waren in dit geval disproportioneel, omdat zij aanzienlijk verder
gingen dan noodzakelijk kan worden geacht voor het waarborgen van de
continuïteit van de bedrijfsvoering. Bovendien was niet aannemelijk dat een
dergelijke ruimhartige toepassing van completion payments bij een change in
control naar Amerikaanse maatstaven gebruikelijk was. Nog daargelaten of dit
laatste het geval is, de maatregelen waren gemeten aan Nederlandse opvat-
tingen buitengewoon royaal. Daarnaast was de gang van zaken bij de besluit-
vorming over de wijzigingen van de overeenkomsten gebrekkig. Uit het
voorgaande vloeit voort dat dit soort change of control bepalingen dispropor-
tioneel zal zijn als deze buiten het normale zijn en als de invoering alleen
gericht is op frustratie van een bod of een alternatieve strategie.

Bij de beoordeling van golden parachutes is verder nog het volgende relevant.
Zoals eerder geconstateerd, is bij het gebruik van golden parachutes of daar op
lijkende constructies in Nederland veelal een bepaalde mate van aandeelhou-
dersbetrokkenheid vereist. In Nederland zullen dit soort wijzigingen voor het
bestuur hoogstwaarschijnlijk door de ava moeten worden goedgekeurd op
grond van art. 2:135 BW. Dit goedkeuringsrecht is in 2004 ingevoerd, na de
RNA-uitspraak. Dit beperkt de mogelijkheden voor vennootschappen om
bestuurders van golden parachutes te voorzien. Mochten golden parachutes
na een dreiging door de ava worden goedgekeurd, dan is de kans dat deze
disproportioneel zijn mijns inziens klein. Zeker gezien de bewoordingen van de
Hoge Raad en de Ondernemingskamer dat deze proportioneel dienen te zijn aan
het daarmee te bereiken doel, ook in de verhouding tot de aandeelhouders in

180. Zie HR 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, JOR 2003/110 m.nt. Blanco Fernandez
(RNA/Westfield), rov. 3.19-3.26.
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hun gezamenlijkheid. Als deze aandeelhouders in hun gezamenlijkheid voor de
maatregelen stemmen, dan lijkt van disproportionaliteit jegens aandeelhouders
niet snel sprake te kunnen zijn. Dit is zoals eerder geconstateerd ook in lijn met
de ratio achter art. 9 Richtlijn. Mijns inziens zullen ook golden parachutes die
door de ava zijn goedgekeurd voordat sprake is van enige concrete dreiging niet
snel disproportioneel zijn. Deze clausules gaan vaak letterlijk over wat er
gebeurt bij een (vijandige) change of control en moeten worden geacht te zijn
gegeven in reactie op een reële dreiging. Als aandeelhouders deze bepalingen
willens en wetens goedkeuren, is mijns inziens weinig ruimte meer om deze
vervolgens disproportioneel te achten.181

10.5 Conclusie

In Hoofdstuk 9 heb ik geconcludeerd dat er goede gronden zijn om de
passiviteitsregel af te wijzen en de vennootschapsleiding in vijandige over-
namesituaties een actieve rol te geven. Deze conclusie heeft mij bij de derde
onderzoeksvraag gebracht. Als de vennootschapsleiding inderdaad een actieve
rol wordt gegeven, hoe moet het handelen van de vennootschapsleiding dan
worden genormeerd en kan de Amerikaanse discussie en jurisprudentie helpen
bij de toepassing en invulling van deze normering? Deze normering is in
Nederland nog niet erg uitgekristalliseerd. De vraag of de vennootschapsleiding
mag beschermen en hoever zij daarin mag gaan wordt uiteindelijk getoetst aan
art. 2:8 BW. Deze norm is zeer breed en biedt betrekkelijk weinig houvast. De
jurisprudentie hierover is moeilijk te doorgronden (zie § 2.4). Bovendien
bevestigen de uitspraken dat er veel ruimte is voor verschillende interpretaties.
In zowel RNA, ABN AMRO als ASMI had de Hoge Raad uiteindelijk een
ander oordeel dan de Ondernemingskamer. Tegen de Stork-beschikking van de
Ondernemingskamer is geen cassatie ingesteld. Het is alles bij elkaar dus
moeilijk te voorspellen welke gedragsnormen in vijandige overnamesituaties in
acht moet worden genomen. En dat terwijl de rechtszekerheid, ook op dit
gebied, een groot goed is. Met behoud van de voordelen van flexibiliteit, moet
mijns inziens worden getracht een zoveel mogelijk coherente benadering te
kiezen, waardoor de rechtszekerheid en voorspelbaarheid zo hoog mogelijk
wordt. Het moet voor besturen en raden van commissarissen duidelijker zijn
wat wel en niet is toegestaan en wat wel en niet van hen wordt verwacht. Deze
duidelijkheid is ook voor aandeelhouders van belang. Daarbij moet worden
opgemerkt dat hoe een en ander in concrete situaties uitpakt uiteraard voor een
belangrijk deel afhangt van de feiten en de omstandigheden van het geval, en

181. Bij dit alles moet worden bedacht dat Art. 2:135 BW in principe niet geldt voor de lagen
onder het bestuur geldt. Voor de beoordeling van dergelijke bepalingen zal dit artikel dus
geen rol spelen.
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niet op voorhand te zeggen is. Dat is ook goed. De norm moet flexibel zijn en
door rechters concreet op de omstandigheden kunnen worden toegepast. Mijns
inziens kan echter wel meer duidelijkheid worden verschaft. Er kan een
eenduidige norm worden geformuleerd die de redelijkheid en billijkheid in
vijandige overnamesituaties inkleurt, aan de hand waarvan kan worden beoor-
deeld of in een concreet geval daadwerkelijk sprake is van strijd met art. 2:8
BW. Het is volgens mij in ieder geval mogelijk meer duidelijkheid te geven
over in welke situaties deze norm wordt toegepast en welke factoren bij de
toepassing van de norm relevant zijn.

De kern van mijn betoog is een pleidooi voor een brede en consequente
toepassing van de RNA-norm voor de toetsing van beschermingsmaatregelen
(§ 10.2). De RNA-norm is vergelijkbaar met de Unocal-norm die in de VS
wordt gehanteerd. In dat verband is de vraag aan de orde gekomen of wij in
Nederland eveneens behoefte hebben aan een aparte Revlon- en Blasius-norm,
die in de Amerikaanse praktijk de Unocal-norm aanvullen. Mijn conclusie is dat
dit niet het geval is (§ 10.2.3 en § 10.2.4). Ik bepleit juist de consequente
toepassing van dezelfde norm om de rechtszekerheid te verhogen. In mijn ogen
zou zoveel mogelijk de RNA-norm moeten worden toegepast. Zowel in
enquêteprocedures als in procedures bij de rechtbank of de voorzieningen-
rechter, waarin op grond van art. 2:15 lid 1 sub b jo. 8 BW de vernietiging van
besluiten wordt gevorderd. Dit houdt ook in dat de RNA-norm moet worden
toegepast in alle beschermingssituaties, of nu sprake is van een openbaar bod of
van activisme, en bij zoveel mogelijk beschermingsmaatregelen, of het nu gaat
om de uitgifte van beschermingsprefs of om andere beschermingsmaatregelen,
zoals deal protection measures of crown jewel defenses. Een consequente
toepassing zal leiden tot een betere en meer overzichtelijke invulling van
de norm.

Dit kan uiteraard alleen worden bewerkstelligd als duidelijk is wat de RNA-
norm precies is en hoe deze moet worden toegepast. De RNA-norm blijkt in de
praktijk lastig te doorgronden. In mijn interpretatie valt de RNA-norm uiteen in
twee stappen, enigszins vergelijkbaar met de Unocal-toets uit de VS. Ten eerste
moet sprake zijn van een reële bedreiging (§ 10.3). Naar mijn mening is de
bescherming van (de continuïteit van) het beleid de belangrijkste rechtvaardi-
ging voor het mogen nemen van beschermingsmaatregelen. De tweede stap van
de RNA-norm is dat de desbetreffende beschermingshandeling een adequate en
proportionele reactie moet zijn op de zich voordoende bedreiging (§ 10.4). Hier
gaat het om de werkelijke toetsing van beschermingsmaatregelen. De eerste
stap is een relatief lage drempel. Beschermingsmaatregelen kunnen relatief snel
gerechtvaardigd zijn. De beoordeling komt met name bij de tweede stap, waar
het gaat om de beoordeling of de bescherming een adequate en proportionele
reactie is. Daar gaat het om de kernvraag hoe ver de vennootschapsleiding mag
gaan. In de eerste stap gaat het om of bescherming gerechtvaardigd kan zijn; in
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de tweede stap gaat het over de vraag of de bescherming in die specifieke
situatie ook daadwerkelijk gerechtvaardigd is. Deze tweede stap is daarmee in
wezen de materiële normering van bestuurlijk handelen in vijandige overna-
mesituaties. Bij de invulling hiervan dient een aantal uitgangspunten in acht te
worden genomen. Zoals uit Hoofdstuk 9 blijkt, moet de norm de vennoot-
schapsleiding de ruimte bieden voor een actieve rol als gatekeeper. De bescher-
ming mag echter niet in de weg staan aan een dynamische overnamemarkt, die
disciplineert en uiteindelijk als veiligheidsklep fungeert voor het systeem. Dit
betekent dat aandeelhouders in principe uiteindelijk de uitkomst van een
vijandig bod moeten kunnen bepalen. Bij aandeelhoudersactivisme betekent
dit dat de wens van een meerderheid van de aandeelhouders niet onbeperkt kan
worden genegeerd.

Een algemeen antwoord op de vraag wat een adequate en proportionele reactie
is, is naar mijn overtuiging niet te geven. Wel denk ik dat een aantal punten kan
worden verduidelijkt. Ten eerste bestaat er weinig duidelijkheid over welke
beschermingsmaatregelen onder de RNA-norm kunnen vallen (§ 10.4.1). Daarbij
is het nuttig een onderscheid te maken tussen pre-dreiging en post-dreiging
maatregelen. De RNA-norm ziet voornamelijk op post-dreiging maatregelen.
Daarbij kunnen mijns inziens alle soorten post-dreiging maatregelen aan de RNA-
norm worden getoetst. Het gaat dan om onder meer de uitgifte van (preferente)
aandelen, deal protection measures, crown jewel defenses en golden parachutes.
Zeker voor deze laatste categorie, kan de vraag rijzen hoe deze onder de RNA-
norm moeten worden getoetst. Dit vanwege het feit dat de RNA-norm vaak zo
wordt geïnterpreteerd dat beschermingsmaatregelen slechts tijdelijk kunnen
worden ingezet. Aan deze tijdelijkheidseis voldoet deze categorie beschermings-
maatregelen per definitie niet. Mijns inziens is dit echter een te enge interpretatie
van de RNA-norm. De tijdelijkheid kan zeker één van de relevante elementen zijn
om te beoordelen of een maatregel een adequate en proportionele reactie is, maar
is mijns inziens geen onlosmakelijk onderdeel van de norm zelf.

Een tweede vraag is hoe rechters moeten toetsen of een beschermingsmaat-
regel daadwerkelijk een adequate en proportionele reactie is (§ 10.4.2). Mijns
inziens volgt uit de RNA-norm zelf dat de rechter terughoudend moet toetsen.
De tweede stap is in wezen de vennootschapsrechtelijke verwoording van het in
het recht breed geldende proportionaliteitsbeginsel. Dit beginsel vraagt om het
geven van waardeoordelen en het maken van een evenwichtige belangenafwe-
ging. Deze belangen zijn vaak echter onvergelijkbaar. Dat is ook in het
vennootschapsrecht het geval. Het gaat om de belangen van bij de vennoot-
schap betrokkenen, waaronder aandeelhouders. Er is tussen de verschillende
belangen geen dwingende hiërarchie aan te geven. Het proportionaliteitsbegin-
sel, en dus ook de RNA-norm, biedt ook geen aanknopingspunt hoe deze
onvergelijkbare belangen tegen elkaar dienen te worden afgewogen. Dit
betekent een grote mate van beleidsvrijheid voor de vennootschapsleiding en
leidt automatisch tot een terughoudende, marginale toetsing. Er zijn immers
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geen rationele argumenten te geven waarom het oordeel van de rechter beter
zou zijn dan dat van de vennootschapsleiding. Dit komt neer op een redelijk-
heidstoets. De rechter dient een beschermingsmaatregel slechts ontoelaatbaar te
verklaren als deze evident onredelijk is. Daarbij is voornamelijk van belang dat
de vennootschapsleiding een zorgvuldige procedure heeft gevolgd.

Ten derde kan meer duidelijkheid worden geboden op de factoren die van
belang zijn bij de beoordeling of een beschermingsmaatregel een adequate en
proportionele reactie is (§ 10.4.3). Eerst heb ik een aantal algemene relevante
factoren genoemd. Het gaat daarbij onder meer om het soort situatie, de aard
van de bedreiging, de aard, doel en gevolg van de getroffen beschermings-
maatregel en de rol van de rvc en de ava. Vervolgens heb ik per beschermings-
maatregel enige uitgangspunten geformuleerd die bij de beoordeling van die
maatregel relevant kunnen zijn. Hierbij ben ik eveneens ingegaan op de recente
rechtspraak en heb ik aangegeven hoe in die zaken mijns inziens de RNA-norm
had kunnen worden toegepast.

Hiermee heb ik de derde onderzoeksvraag beantwoord. Met de door mij
voorgestelde interpretatie en toepassing van de RNA-norm wordt een een-
duidige norm gehanteerd aan de hand hiervan kan worden beoordeeld of in een
concreet geval daadwerkelijk sprake is van strijd met art. 2:8 BW. Hierbij heb
ik, mede geïnspireerd door de discussie en jurisprudentie uit de VS, getracht
meer duidelijkheid te geven in welke situaties deze norm wordt toegepast en
welke factoren bij de toepassing en de invulling van de norm relevant zijn.

HOOFDSTUK 10

470




