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HOOFDSTUK 3

Fusies & Overnames

3.1 Inleiding

Een (kapitaal)vennootschap kan op drie manieren fuseren: (i) door een activa/
passiva-transactie, ook wel bedrijfsfusie genoemd, (ii) door middel van een juridische
fusie en (iii) door overdracht van een meerderheid van de aandelen, de zogenoemde
aandelenfusie. Bij ieder van deze fusiemethoden geldt een andere wijze van besluit-
vorming. Een besluit tot het overdragen van de activa en passiva wordt (voor)
genomen door het bestuur, terwijl bij een aandelenfusie de beslissing wordt genomen
door de individuele aandeelhouder, al dan niet op basis van een (positieve) aanbeve-
ling van het bestuur. De juridische fusie vereist uiteindelijk een AV(A)-besluit, maar
daaraan voorafgaand stelt het bestuur een voorstel op. Nu als uitgangspunt heeft te
gelden datmedezeggenschap van de or de zeggenschap volgt, heeft de keuze voor een
bepaalde fusiemethode gevolgen voor het adviesrecht van de or. Het gaat daarbij om
de vraag of een or adviesrecht heeft, maar ook is van belang op welk moment in
de besluitvorming dit moet worden gevraagd. In dit hoofdstuk ga ik in op de rol
van de werknemersvertegenwoordigers ten aanzien van de verschillende fusievor-
men. Ik besteed aandacht aan het adviesrecht van art. 25 WOR en enkele bevoegd-
heden op basis van andere wetten, zoals de Fusiegedragsregels. Specifieke aandacht
wordt besteed aan de aandelenfusie op de beurs (beursovername), omdat bij een
dergelijke fusie ook het effectenrecht van toepassing is. Het effectenrecht heeft tot
doel een overname zo soepel mogelijk te laten verlopen en beschermt beleggers. Bij
een aandelenfusie op de beurs kan zich daarom een spanning voordoen tussen
rechten van werknemers op medezeggenschap en de rechten van beleggers (die
worden beschermd door het effectenrecht). In dat kader zal ik ook (aan het einde van
dit hoofdstuk) analyseren of de effectenrechtelijke regels inzake voorwetenschap zich
verzetten tegen medezeggenschap of achterbanoverleg door or en vakbonden.

Een fusie of overname kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de zeggenschaps-
verhoudingen. Bij een aandelenfusie verandert er niet veel, omdat alleen de aandelen
in de rechtspersoon worden overgedragen en binnen de onderneming – de arbeids-
organisatie – niet noodzakelijk iets verandert. Dit is echter anders bij een bedrijfsfusie
of een juridische fusie. In dat geval zullen verschillende ondernemingen samenge-
voegd worden. Het personeel gaat in het algemeen over op de verkrijger ex art. 7:662
e.v. BW, maar hoe zit dat met de or? Blijft deze bestaan na de fusie? (En behouden de
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individuele or-leden hun rechten op scholing en ontslagbescherming?) Deze vragen
worden in dit hoofdstuk beantwoord.

3.2 Fusievormen

Een fusie is het samengaan van verschillende ondernemingen. Een overname is
juridisch hetzelfde als een fusie, maar deze term wordt in het spraakgebruik veelal
gebruikt voor een fusie tussen ongelijkwaarde partijen (een grote onderneming
neemt een kleinere over). Globaal zijn drie verschillende vormen van fusie te
onderscheiden: (i) de bedrijfsfusie, ook wel activa/passiva-transactie genoemd,
(ii) de juridische fusie en (iii) de aandelenfusie.

Bij een bedrijfsf usie neemt één onderneming alle of een groot deel van de activa
en passiva van een andere onderneming over. Door de overdracht van de vermo-
gensbestanddelen worden ook de economische activiteiten overgedragen. Het per-
soneel gaat op grond van art. 7:662 BW e.v. automatisch over op de verkrijgende
onderneming. Er vindt geen overdracht van de rechtspersoon plaats. Worden alle
bestanddelen overgedragen, dan blijft een lege rechtspersoon achter die daarna
eventueel ex art. 2:19 BW ontbonden kan worden. Het overdragen van de activa en
passiva is in beginsel een bevoegdheid van het bestuur. Bij de NV is wel sprake van
een goedkeuringsrecht van de AV(A) indien het gaat om de overdracht van (vrijwel)
de gehele onderneming (art. 2:107a BW).

De juridische fusie is de enige fusievorm die in de wet is geregeld (art. 2:309-333a
BW). Deze regeling is ter implementatie van de Derde richtlijn vennootschapsrecht in
Boek 2 BWopgenomen.1 De juridische fusie wordt omschreven als de rechtshandeling
tussen twee of meer rechtspersonen waarbij een van deze het vermogen van de
ander onder algemene titel verkrijgt, of waarbij een nieuwe rechtspersoon die door
hen samen wordt opgericht, hun vermogen onder algemene titel verkrijgt (art. 2:309
BW). Uit deze definitie volgt dat er twee soorten fusies te onderscheiden zijn. Fusie
door verkrijging, waarbij één van de fuserende vennootschap in de andere opgaat, en
fusie door oprichting, waarbij beide fuserende vennootschappen verdwijnen en
opgaan in een andere vennootschap. Bij de juridische fusie vindt zowel samensmel-
ting van de onderneming als van de rechtspersoon plaats. Het bestuur stelt een
fusievoorstel op (art. 2:312 BW), maar het uiteindelijke voorstel tot fusie wordt
genomen door de AV(A) (art. 2:317 BW). Aan de kant van de verkrijgende partij kan
het fusiebesluit ook genomen worden door het bestuur (art. 2:331 BW).

Van een aandelenfusie is sprake indien een meerderheid van de aandelen van een
BV of een NV word t overgenomen. In tegenstelling tot de bedrijfsfusie en de
juridische fusie gaat het hierbij alleen om een overname van de rechtspersoon, de
ondernemer, en verandert er strikt genomen niets in de onderneming. Een ander
belangrijk verschil met de andere fusievormen is dat in het geval van een aandelen-
overname de overdracht plaatsvindt door de individuele aandeelhouders en niet door

1 Derde Richtlijn 78/855/EEG van de Raad van 9 oktober 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3,
sub g), van het Verdrag betreffende fusies van naamloze vennootschappen.

3.2 De reikwijdte van medezeggenschap
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een orgaan van de rechtspersoon. Het komt echter in de praktijk veelvuldig voor dat
het bestuur van de vennootschap onderhandelingen voert over een eventuele over-
name van de aandelen en daaromtrent een standpunt inneemt jegens de aandeel-
houders. In dat geval is sprake van een vriendelijke overname. Verkoopt een
meerderheid van de aandeelhouders de aandelen tegen de wens van het bestuur
in, dan wordt gesproken van een vijandige overname. Een specifieke vorm van
aandelenfusie is het openbaar bod. Een openbaar bod is een bod op de aandelen
van een beursgenoteerde vennootschap. Omdat de aandeelhouders niet bekend zijn,
wordt het bod openbaar gemaakt.

In dit hoofdstuk bespreek ik de rol van de or ten aanzien van de verschillende
fusievormen. Ik ga in op de vraag of er een adviesrecht is en zo ja op welk moment dat
advies moet worden gevraagd. Ik bespreek ook eventuele andere bevoegdheden van
de or en de vakbonden. Zo zal aandacht worden besteed aan de fusiegedragsregels
en het Besluit openbare biedingen (Bob). Nadat ik de bedrijfsfusie, juridische fusie en
aandelenfusie heb besproken, ga ik in op de situatie na fusie of overname (paragraaf
3.7) In dat deel staat de vraag centraal of de or na de fusie of overname is blijven
bestaan.

3.3 Bedrijfsfusie en juridische fusie

3.3.1 Het adviesrecht van de or

Op grond van art. 25 lid 1 sub a WOR is het voorgenomen besluit tot overdracht van
(een gedeelte van) de onderneming adviesplichtig. In sub b is hetzelfde opgenomen
voor het overnemen van de zeggenschap over een andere onderneming of het
aangaan van duurzame samenwerking. Het bestuur van de overdragende onderne-
ming – verdwijnende onderneming(en) bij een juridische fusie – moet dus ex art. 25
lid 1 sub a BW de or advies vragen over een voornemen tot fusie. De verkrijgende
ondernemingmoet dit aan de eigen or vragen op grond van art. 25 lid 1 sub bWOR. Bij
een juridische fusie is het uiteindelijk de aandeelhoudersvergadering die beslist, maar
omdat het bestuur een fusievoorstel opstelt kan het adviesrecht daaraan gekoppeld
worden. Dit sluit aan bij het begrippenkader van art. 25 WOR, nu het voorstel van het
bestuur het voorgenomen besluit is. Weliswaar heeft de or geen bevoegdheden ten
aanzien van degene die het uiteindelijke besluit neemt (de AV(A), althans bij de
verdwijnende vennootschap), maar dit is niet bezwaarlijk, nu ex art. 2:317 BW het
besluit van de AV(A) niet mag afwijken van het fusievoorstel.

Een interessante vraag is op welke aspecten van het fusiebesluit het adviesrecht
ziet. Heeft het adviesrecht betrekking op de strategische keuzes en de overnameprijs
die betaald wordt? Of ziet het adviesrecht vooral op de personele gevolgen? Voor-
opgesteld moet worden dat het adviesrecht van de or niet beperkt is tot de personele
gevolgen van het besluit. In haar beschikking inzake de stichting Maliebaan over-
weegt de Ondernemingskamer dat het aan de ondernemer is strategische keuzes te
maken, en dat een (voorgenomen) keuze van een ondernemer voor een bepaald
toekomstscenario (met uitsluiting van andere scenario’s) op zichzelf en zonder meer

Fusies & Overnames 3.3.1
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geen miskenning van het medezeggenschapsrecht van de or inhoudt.2 Dit betekent
echter niet dat de ondernemer niet verplicht zou zijn inzicht te verschaffen in de
beweegredenen van zijn besluit. De ondernemer moet het (voorgenomen) besluit
voorzien van een deugdelijke financiële onderbouwing.3 Bij een overname kan de
informatie die de ondernemer ex art. 25WORmoet verstrekken concurrentiegevoelig
zijn. Dit doet echter niet af aan de bevoegdheden van de or, nu deze ex art. 20 WOR
geheimhouding kan worden opgelegd.4 De or kan ook van de ondernemer verlangen
dat hij informatie verstrekt over de potentiele overnemer of fusiepartner. Denkbaar is
dat de or informatie wil over de financiële positie van de overnemer en diens concern-
en medezeggenschapsstructuur. In haar beschikking inzake de Verenigde Tankrederij
Holding BV overwoog de Ondernemingskamer dat het enkele feit dat de ondernemer
zelf niet over de informatie beschikt hem niet ontslaat van zijn verplichting de or naar
behoren in te lichten. Dit wordt niet anders, althans niet zonder meer anders, als de
onmogelijkheid de informatie te verschaffen het gevolg is van een weigering van
de beoogde overnemer de noodzakelijke informatie te verstrekken.5 In een andere
beschikking overwoog de Ondernemingskamer dat van de overnamepartner of
fusiepartner niet verwacht kan worden dat hij uitvoerige (financiële) informatie
rechtstreeks aan de or verstrekt, zeker indien het een concurrent van de ondernemer
betreft en deze dat ook zal blijven als de fusie niet doorgaat.6 Het aanbod dat een
onafhankelijke deskundige onderzoek doet naar de financiële positie is voldoende.
De or kan dus niet in alle gevallen rechtstreeks informatie verzoeken van de over-
nemer of fusiekandidaat; het is de eigen ondernemer die moet instaan voor de
informatievoorziening en zo nodig de overnemer of fusiepartner moet vragen naar
de benodigde informatie of een deskundige moet inhuren om inzicht te geven in de
financiële positie van de overnemer.7 Het adviesrecht van de or gaat ook niet zover dat
hij van de ondernemer kan verlangen dat hij de onderhandelingenmet een potentiële
overnemer voortzet.

3.3.2 Het tijdstip van adviesaanvraag

Een fusie, zeker een juridische fusie, is een langdurig proces. Partijen beginnen met
een onderhandelingsfase; deze kan overgaan in een intentieverklaring, waarin
partijen hun voornemen tot het aangaan van een samenwerkingsverband en de
eventuele voorwaarden hiervoor vastleggen. Daarna volgt vaak een informele fase,
waarin de fusiepartijen hun ondernemingen zoveel mogelijk op elkaar aansluiten om
de daadwerkelijke juridische fusie te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door alvast
bestuurlijk te fuseren. Vervolgens zal het bestuur een fusievoorstel maken dat ter
inzagemoet worden gelegd voor belanghebbenden. Nadat zij demogelijkheid hebben

2 Ondernemingskamer 21 april 2010, ARO 2010/81, JAR 2010/120, JOR 2010/186 (Stichting
Maliebaan).

3 Zie: Ondernemingskamer 4 februari 2010, ARO 2011/173, ROR 2011/26, RO 2012/9, JOR 2010/88
(Stichting Wonen, Welzijn Zorg).

4 Ondernemingskamer 23 maart 2000, JAR 2000/81(Verenigde Tankrederij Holding BV).
5 Ondernemingskamer 23 maart 2000, JAR 2000/81 (Verenigde Tankrederij Holding BV).
6 Ondernemingskamer 20 oktober 2005, ARO 2005/191, JAR 2005/283 (Security Services Holding).
7 Vgl. G.N.H. Kemperink, Fusies, overnames en medezeggenschapsrechten, Deventer: Kluwer 2002,

p. 103.
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gehad in verzet te komen, neemt de AV(A) het fusiebesluit en wordt dit neergelegd in
een notariële akte.8 De vraag is wanneer in dit proces de or moet worden betrokken.
De or moet in ieder geval geraadpleegd worden voordat de AV(A) het besluit neemt,
omdat vanaf dat moment de besluitvorming is voltooid. Denkbaar is dat ook dit dient
te gebeuren voordat het bestuur het fusievoorstel doet, omdat dit voorstel al vergaand
geconcretiseerd vastlegt hoe de fusie tot stand zal komen. Voor de juridische fusie
volgt dit uit art. 2:314 lid 4 BW, dat bepaalt dat het advies van de or gelijktijdig met het
bestuursvoorstel ter inzage wordt gelegd, zodat belanghebbenden kennis kunnen
nemen van het oordeel van de or over dit voorstel.9 Onder bepaalde omstandighe-
den moet het advies van de or nog eerder worden gevraagd. In de zaak-centrum
Maliebaan besloot de ondernemer tot een bestuurlijke fusie voordat een voorstel tot
juridische fusie werd gedaan. In de adviesaanvraag werd alleen de bestuurlijke fusie
betrokken, maar de or betrok ook aspecten van de juridische fusie in zijn advies, dat
negatief luidde. De Ondernemingskamer stelde de ondernemer vervolgens in het
ongelijk, toen deze stelde dat de or buiten de reikwijdte van de adviesaanvraag was
getreden. Het besluit tot bestuurlijke fusie impliceert het besluit tot juridische fusie.10

Hieruit valt af te leiden dat naar het oordeel van de Ondernemingskamer in dergelijke
gevallen het moment van de bestuurlijke fusie het aangewezen moment is om de or te
raadplegen.

De vraag of een intentieverklaring ter advisering aan de or moet worden voorge-
legd, is niet eenduidig te beantwoorden. Een intentieverklaring kan immers ver-
schillende vormen aannemen. Het kan een vrijblijvend (en vaag) voornemen tot
samenwerking betreffen, maar het kan ook zeer geconcretiseerd zijn, door bijvoor-
beeld de voorwaarden waaronder zal worden gefuseerd op te sommen. In het
algemeen kan worden gezegd dat hoe minder vrijblijvend de intentieverklaring is,
hoe groter de kans is dat de or reeds in dat stadium om advies moet worden
gevraagd.11 Uit de zaak-NS-reizigers volgt dat bij de beantwoording van de vraag of
het ondertekenen van een intentieverklaring adviesplichtig is, twee aspecten van
belang zijn: de aard van de intentieverklaring en de overige omstandigheden van het
geval.12 Bij de inhoud van de intentieverklaringmoet worden gedacht aan demate van
concreetheid waarop de fusie is beschreven, maar ook aan clausules als een exclusivi-
teitsclausule of een boeteclausule. In een zaak met betrekking tot de fusie van twee
patiëntenorganisaties was bijvoorbeeld sprake van een zeer concrete intentieverkla-
ring, zowel op strategisch als organisatorisch gebied. Zo voorzag de intentieverklaring
in een samenvoeging van de organen van de verenigingen.13 De omstandigheid dat de

8 Wanneer de vennootschap niet door de fusie verdwijnt, kan ook het bestuur het fusiebesluit
nemen.

9 Zie ook: J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten. Diss. 1996,
p. 219.

10 Ondernemingskamer 21 april 2010, ARO 2010/81, JAR 2010/120, JOR 2010/186 (Stichting
Maliebaan).

11 Zie over het adviesrecht van de or ten aanzien van een intentieverklaring ook: L.C.J. Sprengers,
‘Adviesrecht en intentieverklaring tot fusie’, TRA 2011, 72, M. van der Veen, ‘Wat maakt een
intentieverklaring adviesplichtig?, V&O 2011-7/8 p. 150-153, M.G. Rood, ‘Rechtspraak onderne-
mingsrecht: intentieverklaring adviesplichtig besluit. Ondernemingsrecht 1999-1, p. 23-25.

12 Hoge Raad 7 oktober 1998 NJ 1998, 778, JAR 1998/251, ROR 2000/4 (NS reizigers).
13 Ondernemingskamer 20 januari 2011, ARO 2011/47, JAR 2011/69, RO 2011/34 (Nederlandse

Patiënten Consumenten Federatie te Utrecht).
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overeenkomst kan worden opgezegd, doet naar het oordeel van de Ondernemings-
kamer, mede gezien het boetebeding, geen afbreuk aan de adviesplichtigheid. In de
zaak-Noest Beheer was doorslaggevend dat de intentieverklaring geen enkele ont-
bindende voorwaarde bevatte.14

Bij de overige omstandigheden kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de wijze
waarop de medezeggenschap was vormgegeven bij eerdere fusies, de beschikbaar-
heid van andere fusiepartners, de uitlatingen van het bestuur en de wijze waarop de
fusie naar buiten is gebracht. In de zaak-NS-Reizigers was het kenbaar maken van de
intentie tot fusie door middel van een persbericht van doorslaggevend belang.

In een aantal gevallen kwam de Ondernemingskamer tot de conclusie dat een
intentie tot samenwerking nog geen voorgenomen besluit in de zin van art. 25 WOR
is. In deze zakenwas van belang of de or op een andere manier betrokkenwerd in het
besluitvormingstraject. Zo was in een zaak uit 1999 van belang dat de or wel gevraagd
was of hij kon instemmen met de intentieverklaring.15 In een andere zaak was de
intentieverklaring te vaag en vloeide deze voort uit eerder gesloten overeenkomsten.
Ten aanzien van deze overeenkomsten was bovendien afgesproken dat de or bij de
evaluatie van de samenwerking zou worden betrokken, zodat de or voldoende
invloed had over het volledige fusietraject.16

De hierboven besproken jurisprudentie past binnen de lijn van de Ondernemings-
kamer dat altijd wordt gekeken naar de inhoud van het (voorgenomen) besluit dat
voorligt, en niet naar de naam die er door de ondernemer aan gegeven wordt.17

3.3.3 Afspraken tussen or en ondernemer

Naast de formele rol die de or op basis van de WOR heeft, worden in een fusie of
overnamesituatie vaak buitenwettelijke medezeggenschapsregelingen gecreëerd.
Deze kunnen worden neergelegd in een ondernemingsovereenkomst ex art. 32
WOR. De or kan in principe naleving vorderen van een dergelijke overeenkomst.
Een zaak waarin de naleving van afspraken ten behoeve van een overname aan
de orde is gekomen, betreft de zaak-Organon. Het beroepsrecht van de or ex art. 26
WOR was daarbij aanleiding voor het maken van afspraken met als doel in overleg
met een advisory board te zoeken naar alternatieven voor de sluiting van een
laboratorium in Oss. Nadat een aantal overnamekandidaten met de advisory board
was doorgenomen, werd ervoor gekozen uitsluitend te onderhandelenmet kandidaat
X. Op een gegeven moment werden deze onderhandelingen echter afgebroken en
vorderden de RVC en de or dat de overeenkomst moest worden nageleefd en dat de
Amerikaanse moedervennootschap Merck moest worden veroordeeld het bod te

14 Ondernemingskamer 15 april 1999, JAR 1999/101, JOR 2000/1 (Noest Beheer).
15 Ondernemingskamer 24 juni 1999, JAR 1999/192.
16 Ondernemingskamer 26 maart 1998, JAR 1998/110.
17 Zie ook: Ondernemingskamer 13 mei 2009, ARO 2009/99, JAR 2009/ 162, ROR 2009/34, RAR 2009/

110 (UWV) waarin de Ondernemingskamer oordeelde dat het houden van een pilot een advies-
plichtig besluit betreft. G.N.H. Kemperink, Fusies, overnames en medezeggenschapsrechten,
Deventer: Kluwer 2002, p. 58.
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aanvaarden.18 De voorzieningenrechter leidde uit de overeenkomst af dat de advisory
board alsnog in de gelegenheid moest worden gesteld advies uit te brengen. De
verzochte voorziening dat Merck de onderhandelingen met een andere partij moest
voortzetten werd echter niet toegewezen.

3.3.4 Art. 2:107a BW (NV)

Het overdragen van de onderneming en het aangaan van een duurzame samen-
werking met een andere onderneming zijn besluiten die bij de NV ex art. 2:107a BW
goedkeuring van de AV(A) behoeven. Aan dit goedkeuringsrecht van de AV(A) is een
spreekrecht voor de or gekoppeld (zie art. 2:107a lid 3 BW). Het gaat bij art. 2:107a
BW om besluiten die zo ingrijpend van aard zijn dat gezegd kan worden dat de aard
van het aandeelhouderschap zodanig wijzigt dat de aandeelhouder als het ware
kapitaal gaat verschaffen aan een wezenlijk andere onderneming.19 Voorafgaand
aan het al dan niet geven van goedkeuring wordt de or in de gelegenheid gesteld
zijn standpunt kenbaar te maken. Vervolgens kan de or dit standpunt ook kenbaar
maken op de algemene vergadering van aandeelhouders. Bij overname van (vrijwel)
de gehele onderneming heeft de or (van de overdragende onderneming) dus zowel
een adviesrecht ex art. 25 WOR als een spreekrecht ex art. 2:107a BW. Het verschil
tussen beide bevoegdheden is dat het adviesrecht zich richt tot het bestuur en het
spreekrecht tot de algemene vergadering van aandeelhouders. Gezien de mogelijk-
heid tot het instellen van beroep bij de Ondernemingskamer is het adviesrecht ook
sterker dan het spreekrecht.

Het spreekrecht van art. 2:107a BW ziet alleen op de bedrijfsfusie aan de kant van
de overdragende partij. Alleen dan is immers sprake van een bestuursbesluit tot
overdracht van vrijwel de gehele onderneming. Denkbaar is dat er een spreekrecht
wordt gekoppeld aan het besluit tot juridische fusie (art. 2:317 BW), zodat ook de
aandeelhoudersvergadering op de hoogte kan worden gesteld van het standpunt van
de or. Nu het AV(A)-besluit niet kan afwijken van het fusievoorstel en het advies van
de or – in ieder geval voor de terinzagelegging – ter beschikking wordt gesteld, lijkt
mij een dergelijk recht echter geen substantiële aanvulling op de reeds bestaande
bevoegdheden van de or.

3.3.5 De SER-fusiegedragsregels

De medezeggenschap van vakorganisaties ten aanzien van fusies en overnames is
neergelegd in de FGR. Het doel van de FGR is dewerknemers beschermen in geval van
een (voorgenomen) fusie.20 De definitie van fusie is neergelegd in art. 1 lid 1 sub d FGR

18 Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 11 maart 2011, JOR 2011/141 m.nt. L.G. Verburg, JAR
2011/84, RO 2011/42, (Organon). Zie over deze uitspraak ook: L.C.J. Sprengers, ‘Medezeggenschaps-
recht juli 2010-juli 2011: van Novio tot Organon, TRA 2011-101 en F.G. Laagland, ‘Kroniek mede-
zeggenschapsrecht 2011, in: M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten, D.J. Oranje, Geschriften vanwege de
Vereniging Corporate Litigation 2011-2012, Deventer: Kluwer 2012, p. 56-57.

19 Kamerstukken II, 2001-2002 28179, nr. 3, p.19. Zie over de reikwijdte van art. 2:107a ook Hoge Raad
13 juli 2007, NJ 2007, 434, ARO 2007, 120, JOR 2007/178, RO 2007/69 (ABN AMRO).

20 J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 13.
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en luidt: “verkrijging of overdracht van de zeggenschap, direct of indirect over
een onderneming of een onderdeel daarvan, alsmede de vorming van een samenstel
van ondernemingen.” Op basis van de FGR moeten de bij de fuserende ondernemin-
gen betrokken vakorganisaties geïnformeerd (art. 3 FGR) en geraadpleegd worden
(art. 4 FGR).21 Ook het verkrijgen van potentiële zeggenschap valt onder de FGR.22 Net
als art. 25WOR heeft de raadplegingsprocedure ex art. 4 FGR niet alleen betrekking op
de personele gevolgen. Ook wanneer personele gevolgen ontbreken, moeten de
vakverenigingen betrokken worden in de besluitvorming.23 De bepalingen uit
de FGR gelden zowel voor de verkrijgende als de verdwijnende onderneming en de
naleving ervan mag niet afhankelijk worden gesteld van de wijze van fusie.24

3.3.6 Tijdstip voor informatie en raadpleging vakbonden

Voordat een openbare mededeling wordt gedaan over de fusie, moeten de vakbonden
ex art. 3 FGR geïnformeerd worden. Het doel van deze bepaling is dat de vakbonden
niet onverwacht geconfronteerd worden met een openbare mededeling. De vak-
vereniging moet in de gelegenheid worden gesteld zich voor te bereiden en eventueel
met haar leden te overleggen.25 Van een openbaremededeling is ook sprake indien de
ondernemer het personeel op de hoogte stelt, zonder dat daarbij geheimhouding
wordt opgelegd.26

Raadpleging ex art. 4 FGR dient plaats te vinden voordat partijen overeenstem-
ming over de fusie bereiken. Net als het advies van de or, moet de raadpleging van
de vakbonden van wezenlijke invloed kunnen zijn.27 Raadpleging is bijvoorbeeld te
laat wanneer het personeel al geïnformeerd is over de fusie. Met overeenstemming
wordt niet gedoeld op de datum van het ondertekenen, maar op het bereiken van
wilsovereenstemming tussen de onderhandelende partijen over de fusie en de
modaliteiten daarvan. Ook uit het commentaar bij de FGR blijkt dat het ondertekenen
van een intentieverklaring een moment kan zijn waarop de vakbonden moeten
worden geraadpleegd.28

21 Een vakbond is betrokken bij de onderneming indien (i) een kandidaat van de vakbond is gekozen in
de or van een bij de fusie betrokken onderneming in Nederland (ii) zij betrokken is bij een regeling
van lonen of andere arbeidsvoorwaarden die geldt voor een bij de fusie betrokken in Nederland
gevestigde onderneming of (iii) indien is gebleken dat zij in de twee voorafgaande kalenderjaren als
zodanig regelmatig werkzaam zijn geweest ten behoeve van hun leden in een bij de fusie betrokken
in Nederland gevestigde onderneming. Het gaat om vakbonden en niet om de vakcentrales.
J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 34.

22 J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001.
23 J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 42.
24 Zie onder meer: Geschillencommissie 15 maart 2007, PBO-blad 23 maart 2007.
25 J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 59.
26 Geschillencommissie Fusiegedragsregels 26 maart 1998, JAR 1998/110.
27 J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 63. Geschillencommissie

Fusiegedragsregels 22 oktober 2009, PBO-blad nr. 70.
28 J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 76.
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3.3.7 Verhouding tot WOR

Art. 4 lid 7 FGR bepaalt dat partijen de betrokken ondernemingsraden in de
gelegenheid stellen kennis te nemen van het oordeel van de vakbonden, opdat zij
daarmee rekening kunnen houden bij het uitbrengen van hun advies. Uit de juris-
prudentie van de Geschillencommissie volgt niet eenduidig of hiermee bedoeld is dat
de vakbonden moeten worden geraadpleegd voordat de OR om advies wordt
gevraagd. In 2009 overwoog de Geschillencommissie dat de volgorde als volgt is:
eerst dienen de betrokken vakbonden een oordeel te geven over de voorgenomen
transactie. De or dient vervolgens van dat oordeel in kennis te worden gesteld
alvorens hij advies uitbrengt. Mede op die wijze kan het oordeel van de betrokken
vakbonden van wezenlijke invloed zijn op het fusiebesluit en de modaliteiten van de
fusie. Wanneer de vakbond later wordt geraadpleegd dan de or, is sprake van
schending van de SER-fusiegedragsregels.29 Eerder oordeelde de commissie echter
dat van partijen verwacht mag worden dat zij met het oog op art. 4 lid 7 FGR de fusie
gelijktijdig met het advies aan de or of vlak daarvoor aan de vakbonden melden.30

3.4 Aandelenfusie

3.4.1 Inleiding

Naast de bedrijfsfusie en de juridische fusie kan een fusie of overname bewerkstelligd
worden door een overname van de aandelen. Een vennootschap (of natuurlijke
persoon) koopt alle (of in ieder geval een meerderheid) van de aandelen van een
andere vennootschap en verkrijgt daarmee zeggenschap over deze vennootschap. Een
aandelenfusie kan onderhands of op de beurs geschieden. Voor sommige BV’s en NV’s
geldt dat overdracht van de aandelen beperkt is door een statutaire blokkerings-
regeling. De aandelen van een NV zijn in beginsel vrij overdraagbaar. Wanneer de
aandelen van de NV die wordt overgenomen aan de beurs genoteerd zijn, is er sprake
van een beursovername. Voor een dergelijke overname gelden specifieke effecten-
rechtelijke regels. Een bijzondere vorm van de beursovername betreft het openbare
bod.31 Een openbaar bod is een aanbod tot overname van de aandelen dat zich niet
richt tot bepaalde rechtssubjecten maar tot een breder publiek. In 2004 hebben de
Raad en het parlement van de Europese Unie een richtlijn vastgesteld op het terrein
van openbare biedingen, hierna de Dertiende Richtlijn genoemd.32

29 Geschillencommissie Fusiegedragsregels 22 oktober 2009 PBO-blad van 30 oktober 2009 nr. 70.
Zie ook: Geschillencommissie 12 maart 2008, PBO-blad 21 maart 2008 nr. 24.

30 Geschillencommissie 26 september 2008, PBO-blad 3 oktober 2008 nr. 82.
31 Ik besteed in dit hoofdstuk veel aandacht aan de beursovername, in het bijzonder het openbaar

bod. Deze vorm van fusie komt in de praktijk niet heel veel voor, maar is vanuit medezeggen-
schapsrechtelijke oogpunt zeer interessant.

32 Richtlijn 2004/25/EG Van het Europees parlement en de raad van 21 april 2004 betreffende het
openbaar overnamebod. De Dertiende Richtlijn is in het Nederlandse recht geïmplementeerd door
middel van wetsvoorstel 30419 Kamerstukken II, 2005-2006, 30419, nr. 2. Voor meer over het
openbaar bod verwijs ik naar: M.P. NieuweWeme (red), Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer
2008.
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Ten aanzien van de medezeggenschap van werknemers verschilt een aandelen-
fusie aanzienlijk van een bedrijfsfusie of juridische fusie. Bij de hierboven besproken
bedrijfs- en juridische fusie staat de invloed van de werknemersvertegenwoordigers
niet ter discussie. Bij een aandelenfusie is dat anders. Ondanks dat het belang
van werknemers bij medezeggenschap bij een aandelenfusie net zo groot is als bij
een juridische of bedrijfsfusie, doen zich verschillende problemen voor. Zo is bij een
aandelenfusie in principe geen sprake van overdracht van zeggenschap over de
onderneming, maar worden de aandelen in de rechtspersoon overgedragen. Boven-
dien wordt het besluit niet genomen door de ondernemer, maar door individuele
aandeelhouders. Dit maakt de toepasselijkheid van het adviesrecht ex art. 25 WOR
complex. Het beginsel ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ komt onder druk te
staan, nu de zeggenschap uitgeoefend wordt door individuele aandeelhouders en de
medezeggenschap gekoppeld is aan de besluitvorming in de onderneming door het
bestuur (in de zin van de WOR).

Bij een beursovername is bovendien sprake van spanning tussen het vroegtijdig
raadplegen van de werknemers en van de wens zo laat mogelijk ruchtbaarheid te
geven aan een overname in verband met concurrentie en koersgevoeligheid. Dit kan
gevolgen hebben voor het tijdstip van advisering en/of informatie en raadpleging.
Ook rijst de vraag of het raadplegen vanwerknemersvertegenwoordigers niet in strijd
is met regelgeving omtrent (misbruik van) voorwetenschap. In de hierop volgende
paragrafen ga ik in op deze problemen en geef ik een overzicht van de rol van
werknemersvertegenwoordigers (vakbonden en or) bij een aandelenfusie. Ik besteed
specifieke aandacht aan de beursovername via een openbaar bod omdat daarvoor
bijzondere medezeggenschapsregels gelden. Ik ga achtereenvolgens in op de vraag of
enwanneer er sprake is van overdracht van zeggenschap (paragraaf 3.4.2 tot 3.4.5), op
de vraag of de or een adviesrecht heeft en zo ja op welk moment en door wie hij
geraadpleegdmoet worden (paragraaf 3.4.6), op de medezeggenschapsregeling in het
Besluit openbare biedingen (paragraaf 3.4.8) en op het enquêterecht (paragraaf 3.4.9).

3.4.2 Overdracht van zeggenschap over de vennootschap of de onderneming?

Art. 25 lid 1 sub a WOR bepaalt dat een voorgenomen besluit tot overdracht van
zeggenschap over de onderneming ter advisering aan de or moet worden voorgelegd
en ook de FGR sluit aan bij het begrip onderneming. In Roods Wet op de onderne-
mingsraden wordt overdracht van zeggenschap gedefinieerd als “het voor zeggen
hebben”. Dat “voor het zeggen hebben” kan volgens de laatste druk zowel voort-
vloeien uit een juridische positie als uit een feitelijke positie.33 Is in het geval van een
aandelenfusie wel sprake van overdracht van zeggenschap over de onderneming? De
aandelen in de rechtspersoon – de ondernemer –worden immers overgedragen, en in
beginsel brengt dat geen gevolgen met zich voor de onderneming (de arbeidsorga-
nisatie). In de PUEM-zaak heeft het Hof Amsterdam echter geoordeeld dat de
overdracht van de zeggenschap over de ondernemer tevens leidt tot overdracht van

33 Rood/Verburg, Wet op de ondernemingsraden, p. 291.

3.4.2 De reikwijdte van medezeggenschap

100



de zeggenschap over de onderneming.34 Naar aanleiding van deze uitspraak is de
heersende leer in de literatuur dat de overdracht van de ondernemer tevens
de overdracht van de onderneming impliceert.35 Ik sluit me daarbij aan. In de
volgende paragraaf ga ik in op de vraag hoeveel procent van de aandelen dan moet
worden overgedragen wil er sprake zijn van overdracht van zeggenschap.

3.4.3 Overdracht van zeggenschap?

3.4.3.1 De hoofdregel: 50+

Art. 25 lid 1 sub a WOR eist dat de fusie of overname leidt tot overdracht van
zeggenschap. Art. 25 lid 1 a en b WOR en de FGR spreken over het verkrijgen en/of
vestigen van zeggenschap over een onderneming. Wanneer wordt bij een aandelen-
overdracht zeggenschap gevestigd? In de memorie van toelichting bij de WOR legt de
regering uit dat de vraag of er sprake is van beslissende invloed met name afhangt
van de vraag of belangrijke strategische beslissingen met betrekking tot die onderne-
ming kunnen worden genomen. Dit zijn bijvoorbeeld de goedkeuring van een
bedrijfsplan en van belangrijke investeringen, het vaststellen van de begroting en
het benoemen en ontslaan van bestuurders.36 Binnen een onderneming die in de
vormvan een rechtspersoonwordt gedreven, zal de zeggenschap vaak zijn af te leiden
uit de mogelijkheid een doorslaggevende invloed uit te oefenen op de samenstelling
van het bestuur of van andere organen van de rechtspersoon.37 In het geval van een
aandelenfusie zal zeggenschap gevestigd, verkregen of overgenomen worden door
middel van de aankoop van aandelen. Hoeveel aandelen dienen te worden verkregen
c.q. overgedragen te worden voor de overdracht dan wel vestiging van zeggenschap?
Nu de aandeelhoudersvergadering in beginsel met volstrekte meerderheid besluit
over bijvoorbeeld het benoemen en ontslaan van bestuurders, is het bezit van meer
dan 50% van de aandelen in beginsel voldoende voor het uitoefenen van zeggenschap.
Het commentaar bij de Fusiegedragsregels gaat uit van eenzelfde percentage. Verkrij-
ging van zeggenschap staat volgens het commentaar onweerlegbaar vast indien een
belang van meer dan 50% wordt overgenomen,38 alsmede bij een minderheids- of

34 Hof Amsterdam 27 juli 1989, NJ 1990, 734, ROR 1989/30 (PUEM). Minder expliciet: OK 30 augustus
1984, NJ 1985, 475.

35 Zie hierover ook J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten,
Diss. 1996, p. 196-197. R.H. van het Kaar, Losbladige ondernemingsraad, Artikel 25 aantekening 9.
C.Æ. Uniken Venema, ‘De medezeggenschap van werknemers ingeval van fusie door openbare
biedingen op aandelen’, in: Van vennootschappelijk belang. Opstellen aangeboden aan prof. mr.
J.J.M. Maeijer, Zwolle: Tjeenk Willink 1988 p. 365. G.N.H. Kemperink, Fusies, overnames en mede-
zeggenschapsrechten, Deventer: Kluwer 2002. In de jaren 80 stelde Honée: overdracht van
aandelen is een beslissing van de aandeelhouders; de zeggenschap over de aandelen wordt
overgedragen zonder dat de ondernemer (de vennootschap) die de onderneming in stand houdt
verandert. Er is dus geen adviesrecht ex art. 25 lid 1 sub a WOR. Naar zijn mening is er echter wel
sprake van een adviesrecht op grond van 25 lid 1 sub b WOR. H.J.M.N. Honée, Concernrecht en
medezeggenschapsregelingen, Deventer: Kluwer 1981, p. 149. Dit was echter voor de PUEM-
uitspraak.

36 Kamerstukken II, 1995-1996 24707, nr. 3, p. 33.
37 Kamerstukken II, 1995-1996 24707, nr. 3, p. 72.
38 Voor de wijziging in 2000 was voldoende dat iemand 50% van de aandelen had.
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50%-belang dat wordt uitgebreid naar een meerderheidsbelang. Deze formele
benadering van het begrip zeggenschap sluit tevens aan bij het groepsbegrip van
art. 2:24a BW, dat zeggenschap in concernverhoudingen aanneemt als een vennoot-
schap meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van
aandeelhouders kan uitoefenen of de meerderheid van de bestuurders en commissa-
rissen kan benoemen of ontslaan. De hoofdregel is dus dat de overdracht van meer
dan 50% van de aandelen leidt tot overdracht van zeggenschap. Ik noem dit de 50+-
regel. Hierna zal ik een aantal uitzonderingen op deze regel bespreken.

3.4.3.2 Uitzonderingen op de 50+-regel

Er zijn situaties denkbaar waarbij een minderheidsbelang leidt tot zeggenschap of de
verkrijging van een meerderheidsbelang geen zeggenschap met zich brengt. Bij
beantwoording van de vraag hoeveel aandelen moeten worden overgenomen/ over-
gedragen om zeggenschap te verkrijgen, spelen daar meerdere omstandigheden een
rol dan alleen het aantal aandelen.

In de eerste plaats kunnen statutaire bepalingen inzake besluitvorming tot gevolg
hebben dat een meerderheidsaandeelhouder geen zeggenschap kan uitoefenen.
Wanneer bijvoorbeeld in de statuten is opgenomen dat alle besluiten met een
gekwalificeerdemeerderheid van tweederde dienen teworden genomen, kan iemand
die 55% van de aandelen verkrijgt geen overwegende invloed uitoefenen op bijvoor-
beeld het besluit tot benoeming van bestuurders. Het besluit tot verkrijging is in dat
geval niet adviesplichtig.39 Deze beperking vindt ondersteuning in de uitspraak
inzake Cendris BSC, die uitgebreid besproken zal worden in het volgende hoofdstuk.40

Ten tweede kan gewezen worden op statutaire oligarchische clausules. Deze
clausules kunnen bijvoorbeeld bepalen dat de algemene vergadering van aandeel-
houders bij de benoeming slechts kan kiezen uit een bindende voordracht van een
ander orgaan of van de houders van prioriteitsaandelen. Wanneer een oligarchische
clausule de benoemingsbevoegdheid zodanig aan banden legt dat feitelijk een ander
dan de meerderheidsaandeelhouder beslist over de benoeming van de meerderheid
van de bestuurders, kan mijns inziens geen sprake meer zijn van zeggenschap in de
zin van art. 25 WOR.41 In het geval van prioriteitsaandelen kan ook het omgekeerde
zich voordoen. Een minderheidsaandeelhouder met 40% van de aandelen waaronder
een aantal prioriteitsaandelen, kan de zeggenschap over de vennootschap en daar-
mee de onderneming in handen hebben. Deze prioriteitsaandelen verschaffen hem
(namelijk) de mogelijkheid een bindende voordracht te doen ten aanzien van een
meerderheid van het bestuur.

39 A. Voûte, Aandelen voor werknemers. Motivatie door participatie, Deventer: Kluwer 1991, p. 114.
40 In casu was geen sprake van overwegende zeggenschap in het kader van 33 WOR nu de statuten

bepaalden dat besluiten met een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van de stemmen moesten
worden genomen, het voordrachtsrecht van aandeelhouder niet bindend is en dat de andere
aandeelhouder met 49% van de aandelen evenveel commissarissen kan benoemen.

41 R.H. van het Kaar, Medezeggenschap bij Fusie en Ontvlechting, Diss. 1993, p. 93 en J. Roest,
Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten. Met enige beschouwingen
naar Duits recht, Deventer: Kluwer 1996, p. 204.
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Ten derde kan het bestaan van aandeelhoudersovereenkomsten tot een uitzonde-
ring op de 50+-regel leiden. Ik ben van oordeel dat de zeggenschap niet bij één
rechtssubject behoeft te berusten om te kunnen spreken van overwegende zeggen-
schap. Aanknopingspunten hiervoor zijn te vinden in de Dertiende Richtlijn, die
bepaalt dat twee acting in concert-aandeelhouders tevens verplicht zijn een bod
te doen op alle aandelen wanneer zij overwegende zeggenschap hebben. Wanneer
twee vennootschappen – bijvoorbeeld twee zustermaatschappijen – beide 30% van
de aandelen overnemen en daarbij de aandeelhoudersovereenkomst sluiten op welke
wijze ze gezamenlijk zullen stemmen, is de verkrijging van de 30% door iedere
aandeelhouder mijns inziens een besluit waaraan werknemersvertegenwoordigers
adviesrecht kunnen ontlenen.

In de literatuur wordt wel aangevoerd dat de toepasselijkheid van de structuur-
regeling invloed heeft op de vraag of enwanneer zeggenschap wordt overgedragen.42

De structuurregeling beperkt immers de bevoegdheden van de aandeelhouders, nu
de bevoegdheid tot benoeming van het bestuur onder het volledige regime toekomt
aan de raad van commissarissen. Vóór 2004 had de aandeelhoudersvergadering
tevens minder invloed op de samenstelling van de raad van commissarissen, omdat
deze door middel van coöptatie werd samengesteld. Deze wijze van samenstelling bij
invoering van de nieuwe structuurregeling43 is in het kader van het toekennen van
meer zeggenschap aan aandeelhouders gewijzigd. De aandeelhoudersvergadering
benoemt sindsdien de raad van commissarissen, met inachtneming van een versterkt
aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad. De aandeelhouders hebben dus sinds-
dien directe invloed op de benoeming van tweederde van de raad van commissa-
rissen. In beginsel benoemt de raad van commissarissen met gewone meerderheid
van stemmen het bestuur. De aandeelhoudersvergadering heeft dus onder de nieuwe
structuurregeling indirect doorslaggevende invloed op de samenstelling van het
bestuur. De 50+-doctrine geldt daarom mijns inziens gewoon als hoofdregel bij een
structuurvennootschap.

Bij de BV – waarbij natuurlijk geen sprake kan zijn van een beursovername, maar
wel van een gewone aandelenfusie – kan nog worden gewezen op de omstandigheid
dat aan bepaalde soorten aandelen extra bevoegdheden kunnen worden toegekend
ten aanzien van de benoeming van bestuurders. Sinds 1 oktober 2012 is het mogelijk
dat een aandeelhouder of een aantal aandeelhouders van een bepaalde soort de
mogelijkheid hebben een ‘eigen bestuurder’ te benoemen (art. 2:242 BW), mits iedere
aandeelhouder met stemrecht kan deelnemen aan de besluitvorming over de benoe-
ming van één bestuurder. Hierdoor kan de zeggenschap verbonden aan verschillende
soorten aandelen aanzienlijk verschillen, en dat heeft zijn uitwerking op de vraag of
zeggenschap in de zin van art. 25 WOR wordt overgedragen. Ook kunnen sinds de
invoering van de flexibele BV aandelen zonder stemrecht worden uitgegeven. Het
overdragen van een groot pakket aandelen zonder stemrecht zal niet leiden tot

42 A. Voûte, Aandelen voor werknemers. Motivatie door participatie, Deventer: Kluwer 1991 p. 114. De
meeste Nederlandse beursvennootschappen zijn niet onderworpen aan het volledige
structuurregime.

43 Stb. 2004, nr. 370.
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overdracht van de zeggenschap, omdat daarmee geen invloed op het beleid kan
worden uitgeoefend.44

De uitzonderingen op de 50+-doctrine zullen vaak uit de statuten van de vennoot-
schap of uit afspraken tussen aandeelhouders blijken. In veel gevallen zullen werk-
nemersvertegenwoordigers niet van deze uitzonderingen op de hoogte zijn. Mijns
inziens kunnen de werknemersvertegenwoordigers hun bevoegdheden inroepen
wanneer een aandeelhouder 51% van de aandelen in een andere vennootschap
verkrijgt. Het is dan aan de ondernemer/overnemer aan te tonen dat hij vanwege
oligarchische clausules of statutaire meerderheidsvereisten geen zeggenschap heeft
verkregen. Als de or vermoedt dat een minderheidsaandeelhouder zeggenschap kan
uitoefenen door middel van clausules of aandeelhoudersovereenkomsten, zal hij
gebruik kunnen maken van zijn algemene informatierecht volgens art. 31 WOR en
op deze wijze proberen te achterhalen of zeggenschap wordt verkregen.

3.4.3.3 Openbaar bod: 30+-regel?

De Dertiende Richtlijn heeft het verplichte bod in Nederland geïntroduceerd.45 Sinds
2008 is eenieder die alleen of gezamenlijk met anderen overwegende zeggenschap
uitoefent in een vennootschap verplicht een bod te doen op alle aandelen van die
vennootschap ex art. 5:70 Wft. De Nederlandse regering heeft ervoor gekozen de
bieddrempel op 30% te stellen.46 Dit betekent dat van overwegende zeggenschap in
de zin van deWft sprake is indien iemand 30% van de aandelen verkrijgt.47 Bovendien
heeft diegene dan de potentie alle aandelen van de vennootschap te verkrijgen (zie
hierna).48 Te betogen valt dat in geval van een openbaar bod het hebben van 30% van
de aandelen voldoende is voor het verkrijgen van zeggenschap in de zin van art. 25
WOR en art. 1 FGR. Het percentage is in dat geval objectief vastgesteld.49 Witteveen is
iets voorzichtiger. Hij zou niet aanstonds willen aannemen dat de medezeggen-
schapsrechtelijke ondergrens daarmee van tenminste 50% naar 30% is verlaagd en dat

44 Zie over aandelen zonder stemrecht bij de flexibele BV: P.J. Dortmond, ‘Rechten van stemrechtloze
aandelen in de invoeringswet flexibilisering BV-recht’, Ondernemingsrecht 2010, 108, J.A.M. ten
Berg, ‘Aandelen in de bv-nieuwe stijl: stemrecht en stortingsplicht, Ondernemingsrecht 2007, 106,
R.T.L. Vaessen, ‘Het einde van certificering in zicht? De invloed van de introductie van stemrecht-
loze aandelen op deze vertrouwde rechtsfiguur’, Tijdschrift voor vennootschaps- en rechtspersonen-
recht, 2012-4, p. 108-115, R.A. Wolf, ‘Enkele wettelijke bepalingen bezien in het licht van het
stemrechtloze aandeel TvOB, 2011-6, p. 139-145.

45 Zie voor meer over het verplichte bod: A. Doorman, ‘Het verplicht openbaar bod’, in: M.P. Nieuwe
Weme, Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008.

46 Kamerstukken II, 2005-2006, 30419, nr. 3, p. 5.
47 Rechtssubjecten die op het moment van invoering van het Bob reeds 30% van de aandelen in hun

bezit hebben, zijn uitgezonderd van het doen van een verplicht bod.
48 Niet iedereen die meer dan 30% van de aandelen in een andere vennootschap verkrijgt is verplicht

een bod te doen op alle aandelen. In art. 5:71 van deWet op het Financieel toezicht zijn een aantal
uitzonderingen opgenomen. Zo hoeft degene die de aandelen door erfopvolging verkrijgt geen
openbaar bod te doen evenals een rechtspersoon die de aandelen ter bescherming van de
doelwitvennootschap behoudt. Wanneer een ondernemer onder één van de categorieën van
5:71 Wft valt, zal hij zijn werknemersvertegenwoordigers bij 30% van de aandelen niet behoeven
te raadplegen, nu in dat geval geen potentie tot het verkrijgen van 100% ontstaat. In dat geval zal de
hoofdregel van 50+ gaan gelden.

49 P.A.M. Witteveen, M.P. NieuweWeme, ‘Medezeggenschap en openbare biedingen: een paar apart’,
in: M.P. Nieuwe Weme, Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008, p. 414.
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daarmee dus ook het toepassingsbereik van de WOR is verruimd, maar het geeft naar
zijn mening wel food for thought.

3.4.4 Potentiële zeggenschap = zeggenschap

Voor de vraag of werknemersvertegenwoordigers geraadpleegd dienen te worden, is
het niet relevant of de zeggenschap door middel van aandelenoverdracht daadwer-
kelijk verkregen wordt. Het gaat om een voldoende concreet voornemen tot over-
dracht of overname. De medezeggenschap moet nog van invloed kunnen zijn op de
totstandkoming van het besluit. Wanneer bijvoorbeeld de biedende vennootschap
voornemens is overwegende zeggenschap te verkrijgen in een andere vennootschap,
dient hij de werknemersvertegenwoordigers bij de besluitvorming te betrekken.
Indien later blijkt dat niet alle aandeelhouders hun aandelen willen verkopen waar-
door de beoogde meerderheid niet wordt behaald, doet dit niets af aan de medezeg-
genschap van de werknemers(vertegenwoordigers).50 Hetzelfde geldt aan de kant
van de over te nemen vennootschap. Een dreigende overname is voldoende voor een
adviesrecht in de zin van art. 25 lid 1 sub b WOR. Nu potentie tot het verkrijgen van
zeggenschap voldoende is, leidt het verkrijgen van een belangrijk aantal opties tevens
tot het verkrijgen of vestigen van zeggenschap in de zin van de WOR en FGR.51

3.4.5 Verlies of verkrijging van zeggenschap?

Een laatste vraag ten aanzien van de overdracht van zeggenschap is of sprake moet
zijn van verkrijging van zeggenschap of van verlies van zeggenschap. Duidelijk is dat
sprake is van overdracht van zeggenschap indien de ene 100%-aandeelhouder alle
aandelen overdraagt aan een andere persoon of vennootschap. Maar is er ook sprake
van overdracht van zeggenschap indien vennootschap A alle aandelen van vennoot-
schap B verkrijgt van tientallen individuele aandeelhouders die ieder op zich geen
zeggenschap in de vennootschap houden? Of andersom: indien vennootschap A al
haar aandelen in vennootschap B verkoopt aan tientallen individuele aandeelhou-
ders? In dat geval is er sprake van verlies van medezeggenschap, maar verkrijgt
niemand deze. Moet er gekeken worden naar de zijde van de vervreemder of naar de
zijde van de verkrijger? Roest stelt dat er moet worden gekeken naar de zijde van
de vervreemder, aangezien de tekst spreekt van overdracht van zeggenschap. In haar
visie is sprake van overdracht van zeggenschap indien een pakket van meer dan 50%
van de zeggenschapsrechten wordt overgedragen, ook als verschillende aandeel-
houders in onderlinge samenwerking meer dan 50% van de aandelen overdragen.52

50 Ook: R.A.A. Duk, ‘Onvriendelijke overname en ondernemingsraad’, in: A-T-D opstellen aangeboden
aan prof. mr. P. van Schilfgaarde, Deventer: Kluwer 2000 p. 75; J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000
commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 28; J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij financieel-
economische besluiten. Met enige beschouwingen naar Duits recht, Deventer: Kluwer 1996, p. 203.

51 J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten. Met enige beschou-
wingen naar Duits recht, Deventer: Kluwer 1996, p. 203.

52 J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten. Met enige beschou-
wingen naar Duits recht, Diss. 1996, p. 201.
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Van het Kaar lijkt deze mening te delen, nu hij schrijft dat een minderheidsaandeel-
houder in de regel geen doorslaggevende invloed kan uitoefenen en daardoor geen
zeggenschap kan overdragen.53 Van den Ingh kiest daarentegen voor een verkrijgers-
visie. Hij motiveert dit met een verwijzing naar de achtergrond van het adviesrecht
dat de or moet worden geraadpleegd over (voorgenomen) besluiten die wijzigingen
kunnen aanbrengen in de arbeidsvoorwaarden of het aantal werknemers. Het is de
verkrijger en niet de vervreemder die wijzigingen daarin aanbrengt.54 Juist gezien het
doel en de achtergrond van het adviesrecht sluit ik mij aan bij de medezeggenschaps-
rechtelijke benadering van Verburg, waarbij het aankomt op een rationele uitleg van
de WOR.55 Zowel bij overdracht door één persoon aan verspreide aandeelhouders als
bij overdracht van aandelen door verschillende aandeelhouders aan één persoon/
vennootschap kan in een dergelijke benadering sprake zijn van overdracht van
zeggenschap. Hiermee wordt gegarandeerd dat iedere wijziging van de zeggenschap
ter raadpleging aan de or wordt voorgelegd. Dit sluit ook aan bij de Fusiegedrags-
regels, die een fusie omschrijven als: “verkrijging of overdracht van de zeggenschap,
direct of indirect, over een onderneming of een onderdeel daarvan, alsmede de
vorming van een samenstel van ondernemingen (art. 1 lid 1 sub d FGR).”

3.4.6 Het adviesrecht van art. 25 WOR

3.4.6.1 De overnemer

Op grond van art. 25 lid 1 sub bWORmoet de overnemer het voorgenomen besluit tot
overname van een meerderheid van de aandelen in een andere vennootschap ter
advisering aan zijn or voorleggen, indien de overnemer een vennootschap is aan wier
onderneming een or is verbonden. Hierop geldt een uitzondering indien het een
buitenlandse onderneming is (zie paragraaf 5.2.4). In paragraaf 3.4.6.3 zal ik ingaan op
de vraag op welk moment de or moet worden geraadpleegd. In de volgende paragraaf
bespreek ik eerst of de or van de overdragende vennootschap om advies moet worden
gevraagd.

3.4.6.2 De doelwitvennootschap

Demedezeggenschap bij de doelwitvennootschap is een stuk gecompliceerder dan bij
de overnemer. Het is immers niet een orgaan van de doelwitvennootschap (de
ondernemer) die de zeggenschap over de vennootschap en de aan haar verbonden
onderneming overdraagt, maar het zijn de individuele aandeelhouders die hun
aandeel aan de overnemer verkopen. In paragraaf 2.4 heb ik uiteengezet dat
een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders onder omstandigheden
ook als een besluit van de ondernemer kan worden aangemerkt, maar de heersende

53 R.H. van het Kaar, Medezeggenschap bij Fusie en Ontvlechting, Diss. 1993, p. 93.
54 F.J.P. van den Ingh, ‘Aandelenoverdracht en art. 25 WOR’, WPNR 1994/6124, p. 121 en 122.
55 L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven.

Diss. 2007, p. 170-171.
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leer is dat dit niet geldt voor de optelling van besluiten van individuele aandeel-
houders.56 In dat geval is er dus geen adviesrecht voor de or van de doelwitvennoot-
schap. Bij een vriendelijke overname wordt in de praktijk aangesloten bij een
handeling van het bestuur, zoals het geven van een positieve aanbeveling aan de
aandeelhouders of het in stelling brengen van een beschermingsconstructie: een
‘kunstgreep’ die ertoe leidt dat toch een adviesrecht van de or ontstaat. Witteveen
wijst erop dat dit een tamelijk royale oprekking van de limitatieve opsomming
van art. 25 WOR is, maar voor de praktijk een bevredigende oplossing biedt.57 Door
te aanvaarden dat het doen van een positieve aanbeveling onder de reikwijdte van
art. 25 lid 1 sub a WOR valt, wordt inderdaad een ruime uitleg gegeven aan die
bepaling. De vraag rijst of het adviesrecht in dit geval moet worden gezien als een
adviesrecht ten aanzien van de overname zelf of alleen ten aanzien van de positieve
aanbeveling van het bestuur, dan wel het in het stelling brengen van een bescher-
mingsconstructie. Bloemarts stelt ten aanzien van een openbare bieding dat een
positieve aanbeveling van het bestuur moet worden gezien als medewerking aan het
slagen van het bod en dus ook als het aangaan van duurzame samenwerking.58 Duk is
het daarmee niet eens. Hij stelt dat de Nederlandse taal te veel geweld aangedaan
wordt als men zegt dat het de doelwitvennootschap is die met een positieve
aanbeveling besluit tot overdracht van zeggenschap.59 Ook Witteveen is van mening
dat het adviesrecht slechts ziet op het geven van een positieve aanbeveling.60 Ik sluit
mij daarbij aan; het past niet binnen de vennootschapsrechtelijke verhoudingen een
positieve aanbeveling als een (voorgenomen) besluit tot overdracht van de aandelen
te beschouwen. Bovendien zijn de aandeelhouders, zoals Witteveen en Sick terecht
opmerken, niet gehouden de aanbeveling van het bestuur op te volgen.61 Het bestuur
heeft geen zeggenschap het besluit tot overdracht (voor) te nemen en daarom kan er
ook geen medezeggenschap zijn over de overname zelf. Het adviesrecht ziet dus
slechts op de positieve aanbeveling, een onderwerp dat strikt genomen niet onder
art. 25 WOR valt, maar er wel voor zorgt dat de or nog enige betrokkenheid heeft bij
de overdracht van de vennootschap. Wanneer de or beroep instelt bij de Onderne-
mingskamer zal slechts de positieve aanbeveling van het bestuur worden getoetst. De
conclusie dat het besluit kennelijk onredelijk is, zal er mijns inziens niet toe kunnen
leiden dat het besluit tot overdracht van de aandelen ongedaan moet worden
gemaakt. Dit maakt een te grote inbreuk op de bevoegdheden van de aandeelhouders
en is in strijd met hun eigendomsrecht. Dit wordt ook door de Ondernemingskamer
overwogen in de zaak Schenker Rail. Nadat de Ondernemingskamer heeft vastgesteld

56 Zie bijvoorbeeld: P.A.M. Witteveen: ‘Medezeggenschap en openbare biedingen: een paar apart’, in:
M.P. Nieuwe Weme, Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008, p. 413.

57 P.A.M. Witteveen: ‘Medezeggenschap en openbare biedingen: een paar apart’, in: M.P. Nieuwe
Weme, Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008, p. 415.

58 J.C.M.G. Bloemarts, ‘Onvriendelijke overnemingen; de positie van vakbeweging en ondernemings-
raad’, De NV 66/2 1988, p. 59.

59 R.A.A. Duk, ‘Onvriendelijke overname en ondernemingsraad’, in: J.B. Huizink e.a., A-T-D opstellen
aangeboden aan prof. mr. P. van Schilfgaarde, Deventer: Kluwer 2000, p. 76.

60 P.A.M. Witteveen, ‘De SER, de medezeggenschap en evenwichtig ondernemingsbestuur’, Onderne-
mingsrecht 2008, 64, p. 224.

61 P.A.M.Witteveen, P. Th. Sick, ‘Medezeggenschap en openbaar bod’, ArbeidsRecht, 2010, 3.
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dat het adviesrecht ten aanzien van de overdracht van de aandelen door de moeder-
vennootschap zich slechts uitstrekt over de beslissing van de ondernemer om daaraan
medewerking te verlenen, stelt zij dat niet valt in te zien op welke wijze een negatief
advies afbreuk zou kunnen doen aan een rechtsgeldige overdracht van de aandelen.62

Dit is anders wanneer het besluit van de individuele aandeelhouders kan worden
toegerekend aan het bestuur of wanneer de individuele aandeelhouders als mede-
ondernemer kunnen worden beschouwd. De leerstukken toerekening en medeon-
dernemerschap zijn naar mijn mening ook toepasbaar in de situatie dat de
grootaandeelhouder een natuurlijk persoon is.63 Mijns inziens zal toerekening van
een besluit van individuele aandeelhouders aan de ondernemer zich echter niet snel
voordoen, omdat het bestuur op geen enkele wijze betrokken zal zijn bij het besluit
(zie hierover meer in paragraaf 4.4.6). Medeondernemerschap is niet ondenkbaar
wanneer de aandelen worden overgedragen door een grootaandeelhouder of enkele
samenwerkende aandeelhouders. Als geen sprake is van toerekening of medeonder-
nemerschap is de invloed van de or dus beperkt tot de positieve aanbeveling van het
bestuur. Er is in dat geval veel minder invloed dan bij een juridische fusie of een
bedrijfsfusie.

Indien het bestuur geen positieve aanbeveling geeft of de verkoop van de aandelen
zelfs afwijst (zonder een beschermingsconstructie in het leven te roepen) is er in het
geheel geen medezeggenschap. Bij een vijandige overname of een neutrale opstelling
van het bestuur is het aanknopen bij een handeling van het bestuur niet mogelijk,
zelfs niet indien het bestuur de aandeelhouders adviseert de aandelen niet over te
dragen.64 Via de hierboven besproken constructie zou dit immers slechts betekenen
dat het bestuur adviseert de zeggenschap niet over te dragen en iets niet doen is in het
systeem van art. 25 WOR (in beginsel) niet adviesplichtig. In het geval van een
vijandige overname is er aldus geen adviesrecht voor de or.65 Bloemarts heeft eerder
voorgesteld dat het bestuur van de doelwitvennootschap altijd de ondernemingsraad
moet raadplegen over zijn visie op de overname.66 Een dergelijke benadering is ook te
vinden in het Bob en de FGR: de overnemer meldt zijn voornemers aan de doelwit-
vennootschap en die raadpleegt vervolgens haar werknemersvertegenwoordigers.
Roest vindt dit geen zinvol voorstel, nu het de aandeelhouders blijven die uiteindelijk
beslissen hun aandelen al dan niet over te dragen.67 Ik sluit mij daarbij aan. Met een
dergelijke bevoegdheid zouden medezeggenschap en zeggenschap niet bij elkaar
aansluiten. Overigens is het maar zeer de vraag of in de WOR een verplichting kan

62 Ondernemingskamer 20 februari 2013, ARO 2013, 63, JAR 2013/120, RO 2013/43 (Schenker Rail). Zie
over deze uitspraak ook: R.H. van het Kaar, ‘Adviesrecht over wijziging vennootschappelijke
structuur binnen concern’ TRA 2013, 61.

63 Zie ook: G.N.H. Kemperink, Fusies, overnames en medezeggenschapsrechten,Deventer: Kluwer 2000,
p. 20 en R.H. van het Kaar, Medezeggenschap bij fusie en ontvlechting¸ Diss. 1993, p. 92.

64 Vgl: P.A.M. Witteveen, P.Th. Sick, ‘Medezeggenschap en openbaar bod’, ArbeidsRrecht, 2010, 3.
65 Zie ook: P.A.M. Witteveen, ‘Medezeggenschap en openbare biedingen: een paar apart’, in:

M.P. Nieuwe Weme, Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008, p. 415.
66 J.M.C.G. Bloemarts, ‘Onvriendelijke overnemingen: de positie van de vakbeweging en onderne-

mingsraad, De NV 1988, p. 59.
67 J. Roest, Medezeggenschap bij financieel-economische besluiten, Diss. 1996, p. 224. Dit stelt zij in

navolging van Maeijer die eerder aangaf dat de effecten van een dergelijk adviesrecht gering zijn.
J.M.M. Maeijer, ‘Medezeggenschap in concernverhoudingen’, De NV 1989-67, p. 119-120.
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worden opgenomen voor de overnemer de doelwitvennootschap te raadplegen, nu
sinds 2007 het verbod op het doen van een rauwelijks bod is vervallen. Een
verplichting het bestuur van de doelwitvennootschap te informeren staat op
gespannen voet met de mogelijkheid een rauwelijks bod te doen.68 Ik kom hier
later op terug, bij de bespreking van de FGR, waarin wel een regeling voor een
vijandige overname is opgenomen. Denkbaar is wel dat het bestuur van de doel-
witvennootschap verplicht wordt de hem bekende informatie te delen met zijn
werknemersvertegenwoordigers.

Ook bij een vijandige overname kan in zeer bijzondere omstandigheden sprake
zijn van medeondernemerschap, te weten indien degene die de aandelen overdraagt
overwegende zeggenschap uitoefent op de doelwitvennootschap.

3.4.6.3 Het tijdstip van advisering

Indien sprake is van een adviesrecht voor de or bij de overnemende en/of overdra-
gende vennootschap, rijst de vraag op welk moment de or dit recht kan uitoefenen.
Op grond van art. 25 WOR dient de or in de gelegenheid te worden gesteld zijn advies
uit te brengen op een moment dat dit nog van wezenlijke invloed is op alle
modaliteiten van het besluit. In paragraaf 3.3.2 heb ik ten aanzien van de bedrijfsfusie
en de juridische fusie geconcludeerd dat dit in een vroegtijdig stadium dient
te gebeuren, soms voordat een intentieverklaring wordt ondertekend. Ik constateerde
daarbij dat dit enigszins op gespannen voet staat met de wens van fusiepartijen zo
weinig mogelijk ruchtbaarheid te geven aan de fusie. Dit geldt nog sterker indien
sprake is van een aandelenfusie, specifiek een beursovername, waarbij concurrentie-
of koersgevoelige informatie aan de orde kan zijn. De WOR kent geen onderscheid
tussen de verschillende vormen van de fusie, en in tegenstelling tot de Fusiegedrags-
regels (zie paragraaf 3.4.7.2) maakt deze ook geen uitzondering voor overnames die
onder de effectenrechtelijke regelgeving vallen.

Uit de parlementaire behandeling van de implementatie van de Dertiende Richt-
lijn valt echter af te leiden dat het moment van raadplegen bij een openbaar bod toch
naar achteren schuift. De minister stelt voorop dat de werknemersvertegenwoordi-
gers moeten worden geraadpleegd indien sprake is van voorwaardelijke overeen-
stemming.69 Over dit moment overweegt de minister het volgende:

Van voorwaardelijke overeenstemming is bijvoorbeeld sprake indien bieder en doelvennootschap
overeenstemming hebben bereikt, terwijl op dat moment nog advies van de ondernemingsraad
of ondernemingsraden (en bij gebreke aan een ondernemingsraad, de werknemers) en werk-
nemersorganisaties moet worden gevraagd. Omdat sprake is van voorwaardelijke overeenstem-
ming kan het advies van de ondernemingsraad of -raden enwerknemersverenigingen op grond van
respectievelijk de Wet op de Ondernemingsraden (art. 25, tweede lid) en het SER-besluit Fusiege-
dragsregels 2000 (artikel 4, zesde lid) nog vanwezenlijke invloed zijn op het bod en de modaliteiten
daarvan.

70

68 Dit geldt uiteraard alleen voor de situatie dat sprake is van een openbaar bod.
69 Kamerstukken II, 2005-2006, 30419, nr. 3, p. 7.
70 Kamerstukken II, 2005-2006, 30419, nr. 3, p. 7.
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Dit staat mijns inziens op gespannen voet met het beginsel dat het advies van de or
vanwezenlijke invloedmoet zijn. Er is immers al overeenstemming over alle aspecten
van het besluit en het inwinnen van het advies van de or of het standpunt van de
akbonden is de enige voorwaarde die nog vervuldmoet worden. Bij de behandeling in
de Eerste Kamer wordt opheldering gevraagd. De minister werd gevraagd of de
hierboven geciteerde passage voor alle gevallen geldt waarop art. 25 WOR van
toepassing is of dat deze beperkt is tot de situatie van een openbaar bod.71

Het antwoord van de minister luidde als volgt:

De voorgestelde regeling heeft geen gevolgen voor de bestaande regeling in artikel 25 WOR. Het
onderhavige wetsvoorstel en het nog vast te stellen Bob betreffen uitsluitend de situaties zoals die
door dit wetsvoorstel en het genoemde besluit worden geregeld ter uitvoering van de overname-
richtlijn. Teneinde duidelijkheid te scheppen over het tijdstip waarop een voorgenomen overna-
mebod publiek moet worden gemaakt is meer objectief bepaald wanneer de aankondiging van een
openbaar bod moet plaatsvinden, te weten het moment waarop al dan niet voorwaardelijk
overeenstemming is bereikt. Daarmee wordt echter geen afbreuk gedaan aan het bestaande
uitgangspunt dat het advies van de ondernemingsraad of de werknemersverenigingen nog van
wezenlijke invloed moet kunnen zijn. Met een dergelijke regeling terzake de aankondiging van een
voorgenomen openbaar bod loopt Nederland ook internationaal meer in de pas. In het buitenland,
zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, België, Italië en Spanje, behoeft pas een
openbare mededeling te worden gedaan na het bereiken van overeenstemming over het bod. De
voorgestelde bepaling sluit daarnaast beter (dan in het verleden) aan bij de uit artikel 5:59 van de
Wft voortvloeiende verplichting dat voorwetenschap («koersgevoelige informatie») in beginsel
onverwijld openbaar dient te worden gemaakt.

72

Dit antwoord verheldert in ieder geval dat de eerder gemaakte opmerking geen
algemene werking heeft voor alle gevallen waarop art. 25 WOR ziet, maar laat mijns
inziens onduidelijkheid bestaan over de vraag of het moment van raadpleging bij een
openbaar bod naar achteren is geschoven. De minister blijft immers vasthouden aan
de eerdere uitleg van de definitie van voorwaardelijke overeenstemming, maar geeft
wel aan dat het niet de bedoeling is geweest afbreuk te doen aan de gedachte dat het
advies van wezenlijke invloed moet zijn. Ik interpreteer het zo dat de minister
inderdaad een specifiek moment van raadpleging bij een openbaar bod heeft
gecreëerd, en wel op het moment dat partijen voorwaardelijke overeenstemming
hebben bereikt, maar dat hij van oordeel is dat dit wezenlijke invloed van de or
betekent. Witteveen spreekt van een specifiek voor de situatie van het openbaar bod
geïntroduceerde benadering van het moment van inschakeling van de medezeggen-
schap. Hij acht deze benadering begrijpelijk in het licht van de (internationale)
realiteit en de behoeften van de overnamepraktijk, en ook in het licht van de
effectenrechtelijke wetgeving, maar ziet daarentegen dat deze benadering minder
past in de medezeggenschapsrechtelijke traditie.73 Ondanks dat de minister verschil-
lende malen heeft benadrukt dat geen afbreuk wordt gedaan aan het beginsel in

71 Kamerstukken I, 2006-2007, 30419, nr. B, p. 8.
72 Kamerstukken I, 2006-2007, 30419, nr. C, p. 13.
73 P.A.M. Witteveen, ‘Medezeggenschap en openbare biedingen: een paar apart’, in: M.P. Nieuwe

Weme, Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008, p. 418-420.
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art. 25 lid 2 WOR, heb ik het idee dat de benadering bij een openbaar bod leidt tot het
naar achteren schuiven van de medezeggenschap. De achtergrond van de inperking
van de medezeggenschap lijkt te zijn dat de minister vreest dat Nederland anders uit
de pas loopt bij andere landen. Dit argument lijkt mij niet steekhoudend, nu de
Nederlandse medezeggenschap in het algemeen sterker is dan in het buitenland, niet
alleen voor het openbaar bod. Het door Witteveen aangehaalde belang van concur-
rentie- en koersgevoeligheid is mijns inziens relevanter, maar dat kan voorkomen
worden door de or geheimhouding op te leggen. Belangrijker is mijns inziens dat het
naar achteren schuiven van het adviesrecht in strijd is met de Dertiende Richtlijn zelf.
Deze bepaalt namelijk in art. 14 dat met implementatie van de richtlijn geen afbreuk
mag worden gedaan aan bestaande nationale regels omtrent het recht op informatie,
raadpleging en inspraak van werknemers.

3.4.7 De Fusiegedragsregels

3.4.7.1 Informatie en raadpleging van vakbonden

Indien sprake is van een fusie in de zin van de FGR moeten de vakbonden zowel aan
de kant van de doelwitvennootschap als aan de kant van de overnemer in het
fusieproces worden betrokken. Op grond van art. 3 FGR moeten zij worden geïnfor-
meerd voordat een openbare mededeling wordt gedaan over de fusie. De vakbonden
worden dus geïnformeerd voordat de fusie of overname naar buiten wordt gebracht.
Hierop wordt in lid 2 een uitzondering gemaakt. Wanneer een voor het algemeen
effectenverkeer geldende regel zich verzet tegen voorafgaande kennisgeving, worden
de vakbonden in kennis gesteld op het moment van de openbare mededeling. In het
algemeen wordt aangenomen dat een beursovername of een openbaar bod onder
deze uitzondering valt. Ook hier wordt het tijdstip vanmedezeggenschap in geval van
een openbare bieding dus naar achteren geschoven.

Op grond van art. 4 FGR moeten de vakbonden vervolgens worden geraadpleegd
voordat de partijen overeenstemming bereiken over de fusie. Deze bepaling bevat
geen specifieke regeling voor de aandelenfusie of een beursovername, dus moeten
de vakbonden geraadpleegd worden voordat partijen overeenstemming over alle
aspecten van de fusie hebben bereikt. Witteveen wijst erop dat de minister in de
toelichting bij het Bob niet heeft gesproken over de FGR, maar dat verwacht kan
worden dat deze benadering ook gevolgen heeft voor het moment van raadplegen op
grond van de FGR.74 Zoals ik hierboven reeds uiteenzette, wordt met ‘voordat
fuserende partijen overeenstemming hebben bereikt’ een eerder moment bedoeld
dan het moment waarop over alle aspecten overeenstemming is bereikt en alleen nog
advies van de or of een standpunt van de vakbonden verkregen moet worden. Ook
hiervoor geldt dat art. 14 van de Dertiende Richtlijn bepaalt dat geen afbreuk mag
worden gedaan aan nationaal medezeggenschapsrecht.

74 P.A.M. Witteveen, ‘Medezeggenschap en openbare biedingen: een paar apart’, in: M.P. Nieuwe
Weme, Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008, p. 424.

Fusies & Overnames 3.4.7

111



3.4.7.2 De vijandige overname

De Fusiegedragsregels bevatten een specifieke bepaling voor een vijandige overname.
Art. 5 lid 2 FGR bepaalt dat in geval van een openbaar bod waarover geen overeen-
stemming wordt bereikt, de bieder het bestuur van de doelwitvennootschap ten
minste vijftien dagen voor het uitbrengen van het bod schriftelijk in kennis stelt van
dit bod, zodat de doelwitvennootschap de werknemersvertegenwoordigers kan raad-
plegen. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot het in 2007 schrappen van het verbod op
het rauwelijks bod. Het vijftien dagen van te voren op de hoogte stellen van de
doelwitvennootschap laat zich immers moeilijk rijmen met de mogelijkheid een
rauwelijks – onaangekondigd – bod te doen. Schutte-Veenstra stelt daarom dat de eis
van het schriftelijk op de hoogte stellen van het voornemen tot fusie in strijd is met
het effectenrecht.75 Witteveen stelt dat de gedragsrechtelijke normen van art. 5 FGR in
belangrijke mate worden uitgehold door het positieve recht.76 De minister heeft zich
bij de behandeling van de (implementatiewet) van de Dertiende Richtlijn echter altijd
op het standpunt gesteld dat geen afbreuk wordt gedaan aan wat bepaald is in art. 4
én 5 van de FGR.

3.4.8 Het Bob

3.4.8.1 Inleiding

De Dertiende Richtlijn en het Bob bevatten specifieke bepalingen over de medezeg-
genschap van werknemers, zowel bij de bieder als bij de doelwitvennootschap. Die
verplichtingen hebben bieder en doelwitvennootschap jegens de werknemersverte-
genwoordigers of bij ontstentenis van die vertegenwoordigers jegens dewerknemers.
Het Bob en de parlementaire geschiedenis laten in het midden welke werknemers-
vertegenwoordigers geraadpleegd dienen te worden. Denkbaar is dat zowel de or als
de vakorganisaties recht hebben op informatie op grond van art. 10 van het Bob.
Indien er geen ondernemingsraden en/of vakorganisaties zijn, voorziet het Bob in
directe medezeggenschap van de werknemers.

Art. 14 van de richtlijn bepaalt dat geen afbreuk wordt gedaan aan bestaande
regelingen op het gebied van informatieverschaffing, raadpleging en inspraak van
werknemers. Dit betekent dat de medezeggenschapsregeling in het Bob naast het
adviesrecht ex art. 25WOR en art. 3 en 4 FGR staat (indien van toepassing).77 Wanneer
sprake is van bevoegdheden op grond van de WOR en/of FGR, zullen de voorschriften
uit het Bob deze procedures in- en aanvullen. Hierboven besprak ik dit reeds voor de
timing van advisering en raadpleging. Ik bespreek hierna de medezeggenschaps-
rechtelijke bepalingen uit het Bob en ga in op de verhouding met de WOR en de FGR.

75 Schutte-Veenstra, T&C Arbeidsrecht, Fusiegedragsregels art. 5 aant. 1
76 P.A.M. Witteveen, ‘Medezeggenschap en openbare biedingen: een paar apart’, in: M.P. Nieuwe

Weme, Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008, p. 425.
77 Zie ook: Josephus Jitta, T&C Ondernemingsrecht Effectenrecht 2013 art. 27 Besluit openbare

biedingen Wft aantekening 1.
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3.4.8.2 De bieder

In de specifieke situatie dat sprake is van een openbaar bod in de zin van de Wft
bepaalt art. 10 lid 4 Bob dat de bieder de vertegenwoordigers van haar werknemers
of, bij ontstentenis van die vertegenwoordigers, de werknemers zelf van het openbaar
bod in kennis stelt, onder gelijktijdige terbeschikkingstelling van het biedingsbericht.
Uit punt 8 van bijlage A blijkt dat de bieder ondermeermededelingenmoet doen over
het in dienst houden van de werknemers van bieder en doelwitvennootschap, met
inbegrip van de wijziging van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Er moet bijvoor-
beeld worden ingegaan op de gevolgen voor de werknemers voor hun werkgelegen-
heid en de locatie van hun arbeidsplaatsen. Anders dan de WOR en de FGR geeft het
Bob dus expliciet aan welke informatie aan de werknemers(vertegenwoordigers) ter
beschikking moet worden gesteld. Nu het biedingsbericht moet worden goedgekeurd
door de AFM, en zij alle daarin opgenomen gegevens dient te beoordelen, zal de AFM
in haar besluit ook de gevolgen voor de werknemers meewegen. De informatie op
grond van het biedingsbericht staat los van de informatie inzake sociale gevolgen die
de ondernemer in het kader van de adviesaanvraag ter beschikking moet stellen.
Wanneer de informatie echter uiteenloopt, is dit volgens de minister een grond om
beroep bij de Ondernemingskamer in te stellen.

3.4.8.3 De doelwitvennootschap: vriendelijke overname

Ook voor de werknemers van de doelwitvennootschap bevat het Bob specifieke
informatierechten. Deze informatierechten zijn neergelegd in het, één artikel tel-
lende, hoofdstuk 4 van het Bob. Het eerste lid van dit art. 27 Bob bepaalt dat het – door
de bieder opgestelde – biedingsbericht na algemeenverkrijgbaarstelling ter beschik-
king moet worden gesteld aan de werknemers van de doelwitvennootschap. Deze
verplichting rust op de doelwitvennootschap. Wanneer de doelwitvennootschap op
de hoogte is gesteld van het openbaar bod op haar aandelen, dient zij deze kennis dus
onmiddellijk te delen met de werknemers(vertegenwoordigers).

Op grond van lid 2 van art. 27 Bob moet de doel witvennootschap ook het door
haar ingenomen standpunt beschikbaar stellen aan de werknemers(vertegenwoor-
digers). Ook hiervoor is expliciet in het Bob neergelegd welke informatie wordt
verstrekt. Op grond van bijlage G van het Bobmoet tenminste worden ingegaan op de
visie van het bestuur op de geboden prijs of ruilverhouding, de overwegingen en
prognoses die mede de hoogte van het openbaar bod hebben bepaald, waaronder een
cijfermatige onderbouwing van haar visie op deze prijs of ruilverhouding en deze
overwegingen en prognoses, de gevolgen van de uitvoering van het openbaar bod
voor de werkgelegenheid, de arbeidsvoorwaarden en de vestigingsplaatsen van de
vennootschap. De werknemersvertegenwoordigers van de doelwitvennootschap krij-
gen op deze wijze dus inzicht in het standpunt van de bieder en van de vennootschap
waaraan zij zijn verbonden. Dit geeft de werknemers inzicht in de merites van de
overname. Art. 27 Bob voorziet echter slechts in een informatierecht, van daadwerke-
lijke invloed is geen sprake. De informatie die de werknemers op grond van het Bob
verkrijgen, kan echter wel gebruikt worden in een eventueel advies (art. 25 WOR) of
raadplegingstraject (art. 4 FGR).
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3.4.8.4 De doelwitvennootschap: vijandige overname

Hierboven constateerde ik dat bij een negatief standpunt van de doelwitvennoot-
schap in beginsel geen sprake zal zijn van een adviesrecht ex art. 25 WOR. Op grond
van art. 27 Bob heeft de or in dat geval wel inzicht in het standpunt van het bestuur en
recht op belangrijke informatie die vergelijkbaar is met de informatie die ex art. 25
WOR moet worden verstrekt. Het Bob voorziet echter niet in de mogelijkheid om
beroep in te stellen tegen het standpunt. Nu het Bob alleen ziet op de specifieke
situatie dat sprake is van een openbaar bod in de zin van de Wft, verdient het
aanbeveling een met art. 27 Bob vergelijkbare bepaling in de WOR op te nemen. Deze
bepaling zou moeten voorzien in een informatierecht voor de or in het geval dat de
zeggenschap over de ondernemer dreigt teworden overgenomen door een ander. Het
bestuur moet de or dan zijn visie over de fusiemededelen en informatie geven over de
eventuele gevolgen op sociaal en financieel gebied, voorover die hem bekend zijn.

3.4.9 Het enquêterecht

In een overnamesituatie kunnen vakbonden gebruikmaken van het enquêterecht
indien sprake is van gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid. Anders
dan de hierboven besproken bevoegdheden uit de WOR en de FGR kan een enquê-
teprocedure zich ook richten op de individuele aandeelhouders, degenen die het bij
een aandelenfusie daadwerkelijk voor het zeggen hebben.78

Bij een vijandige overname zou de toekenning van het enquêterecht aan de or op
grond van art. 2:346 lid 1 sub c aantrekkelijk kunnen zijn.79 In dat geval rijst wel de
vraag of sprake is van misbruik van recht. In paragraaf 2.6.7.6 constateerde ik reeds
dat de Ondernemingskamer niet snel tot de conclusie komt dat daarvan sprake is.

3.5 Medezeggenschap en concurrentie- en koersgevoelige informatie

3.5.1 Inleiding

Bij fusies en overnames is vaak sprake van informatie die concurrentie- of koers-
gevoelig is. Er is sprake van een spanning tussen enerzijds het belang van
werknemers bij een zo vroegtijdig mogelijke raadpleging en anderzijds het belang
van de overnemer en doelwitvennootschap bij het zo weinig mogelijk ruchtbaar-
heid geven aan de fusie of overname. Uit de voorgaande paragrafen volgt dat het
tijdstip van raadpleging bij een openbaar bod later is dan bij de andere vormen van
fusie. Een belangrijke rechtvaardiging hiervoor is dat sprake is van koersgevoelige
informatie. In deze paragraaf wil ik nader ingaan op het spanningsveld tussen
koersgevoeligheid van informatie- en raadplegingsrechten van werknemersverte-
genwoordigers. Ik besteed daarbij aandacht aan de geheimhoudingsregelingen in de

78 Ondernemingskamer 24 januari 1991, NJ 1991, 224 (Sluis).
79 Zie ook: P.A.M. Witteveen, ‘Medezeggenschap en openbare biedingen: een paar apart’, in:

M.P. Nieuwe Weme, Handboek openbaar bod, Deventer: Kluwer 2008, p. 427-428.
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WOR en FGR en de strafrechtelijke regelgeving inzake voorwetenschap. Ten slotte
zal ik ingaan op een aantal constructies die worden gebruikt om te voorkomen dat
koersgevoelige informatie via werknemersvertegenwoordigers naar buiten lekt.

3.5.2 Geheimhouding

Om te voorkomen dat onder meer concurrentie- en koersgevoelige informatie
vroegtijdig openbaar wordt gemaakt, bevatten de WOR en de FGR een geheimhou-
dingsregeling. Art. 20 WOR en art. 7 FGR belemmeren de werknemersvertegen-
woordigers de informatie die zij van bieder en doelwitvennootschap hebben
verkregen te delen met achterban, pers of publiek. De ondernemer kan er belang
bij hebben dat informatie zo lang mogelijk geheimwordt gehouden, bijvoorbeeld om
imagoschade of concurrentie te voorkomen of om rechten op privacy van derden te
beschermen.80 De geheimhoudingsverplichting van art. 20WOR ziet op (i) alle zaken-
en bedrijfsgeheimen die ondernemingsraadleden in hun hoedanigheid vernemen
(ii) aangelegenheden waarvoor de ondernemer de or expliciet geheimhouding heeft
opgelegd en (iii) aangelegenheden waarvan ondernemingsraadsleden – in verband
met de opgelegde geheimhouding – het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
Een geheimhouding in verband met een fusie of overname zal in het algemeen onder
de tweede categorie vallen. In het algemeen moet worden aangenomen dat de
ondernemer terughoudend zal moeten aangaan met het opleggen van geheimhou-
ding.81 De or heeft op grond van art. 20 lid 7 WOR de mogelijkheid beroep in te stel-
len tegen een opgelegde geheimhouding. In geval van geheimhouding ten aanzien
van concurrentie- of koersgevoelige informatie bij een fusie of overname, zal een
geheimhoudingsverplichting mijns inziens snel gerechtvaardigd zijn. Overigens zal
de geheimhouding breder kunnen worden opgelegd dan alleen koers- en concurren-
tiegevoelige informatie, met dien verstande dat terughoudendheid moet worden
betracht bij informatie over de sociale gevolgen.82 De toets die de rechter hanteert is of
de ondernemer bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid tot de
geheimhouding heeft kunnen besluiten. De geheimhoudingsverplichting belemmert

80 Vgl. P.F. van der Heijden, J. van der Hulst, or-lid en rechtspositie, Alphen aan de Rijn: Samsom 1995,
p. 86.

81 Zie ook: Sprengers, T&C Ondernemingsrecht Effectenrecht art. 20 WOR aant. 1. R.H. van het Kaar,
(Losbl.) Ondernemingsraad artikel 20 aantekening 3.
Ondernemingskamer 12 maart 2007, ARO 2007/64, JAR 2007/108, ROR 2007/20, RO 2007/45
(Bolsius). Naar mijn mening zal bij ‘sociale informatie’ eerder sprake zijn van een onrechtvaardige
oplegging van geheimhouding dan bij financiële en organisatorische informatie. Zie ook: Spren-
gers, T&C Ondernemingsrecht Effectenrecht art. 20 WOR aant. 1

82 In de zaak Bolsius overweegt de Ondernemingskamer bijvoorbeeld dat het opleggen van
geheimhouding met betrekking tot een concept sociaal plan – die door de or is geaccepteerd –

onaanvaardbaar is. “Die geheimhouding heeft immers verhinderd dat – juist waar het de gevolgen
van het voorgenomen besluit voor de werknemers en de naar aanleiding daarvan genomen
maatregelen betreft – de cor die werknemers heeft geconsulteerd en heeft hem aldus belet
een wezenlijk onderdeel van zijn taak in het kader van het recht op medezeggenschap en het
adviesrecht adequaat te vervullen.” Ondernemingskamer 12 maart 2007, ARO 2007/64, JAR 2007/
108, ROR 2007/20, RO 2007/45 (Bolsius).
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de or – bijvoorbeeld in het overleg met de achterban83
– maar leidt er ook toe

dat veelinformatie beschikbaar kan worden gesteld. Uit jurisprudentie van de
Ondernemingskamer volgt dat (mede) vanwege de geheimhoudingsverplichting
de ondernemer niet snel informatie mag achterhouden met een beroep op de
concurrentie-gevoeligheid.84

Art. 7 van de Fusiegedragsregels bepaalt in het eerste lid dat de kennisgeving van
art. 4 geheim is, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Voor de gegevens die op grond
van dit artikel moeten worden verstrekt, geldt dat de geheimhouding van te voren
moet zijn verzocht (art. 7 lid 2 FGR). Deze laatste bepaling wordt door de geschillen-
commissie ruim uitgelegd. Hieronder vallen niet alleen gegevens die in het kader van
art. 4 FGR moeten worden verstrekt, maar alles wat tijdens de bespreking ter sprake
komt.85 Zelfs het geven van sfeertekeningen kan onder de geheimhoudingsverplich-
ting vallen. De Commissie stelt verder dat de geheimhoudingsverplichting niet
beperkt is tot koersgevoelige informatie. Opvallend is dat de geheimhoudingsver-
plichting van de FGR alleen verwijst naar art. 4 en niet naar de voorafgaande
kennisgeving van art. 3 (zie hierover meer in paragraaf 3.5.3).

3.5.3 Medezeggenschap en voorwetenschap

3.5.3.1 Inleiding

In het geval van een openbaar bod kunnen de werknemersvertegenwoordigers
beschikken over informatie die koersgevoelig kan zijn. Op grond van art. 5:57 Wft
is het een ieder verboden, anders dan in de normale uitoefening van zijnwerk, functie
of beroep, voorwetenschap te delen (het zogenoemde tipverbod). Onder voorweten-
schap verstaat deWft: “bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks
of middellijk betrekking heeft op een uitgevende instelling als bedoeld in het vierde
lid, onderdeel a, waarop de financiële instrumenten betrekking hebben of omtrent de
handel in deze financiële instrumenten, welke informatie niet openbaar is gemaakt
enwaarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van
de financiële instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide financiële instru-
menten” (5:53 Wft). Op grond van de WOR, Fusiegedragsregels en het Bob moet juist
informatie met werknemers(vertegenwoordigers) worden gedeeld. In deze paragraaf
onderzoek ik in hoeverre het verbod op het delen van voorwetenschap het informe-
ren en raadplegen van werknemers tijdens een beursovername in de weg staat. Ik ga
tevens in op achterbanoverleg door de betrokken werknemersvertegenwoordigers.

83 Een beroep op het niet (tijdig) kunnen raadplegen van de achterban in verband met de geheimhou-
ding wordt overigens niet snel gehonoreerd door de Ondernemingskamer. Zie bijvoorbeeld Onder-
nemingskamer 20 oktober, ARO 2005, 191, 2005, JAR 2005/283, ROR 2006/5 (Security Services
Holding) waarin de geheimhouding enkele dagen voor de uiterlijke adviesdatum – op verzoek van
de or – werd opgeheven.

84 Zie Ondernemingskamer 23 maart 2000, JAR 2000/81, JOR 2000/123 (Verenigde Tankrederij
Holding).

85 Geschillencommissie Fusiegedragsregels 7 januari 2008, JOR 2008/32 (ABN Amro/de Unie).
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3.5.3.2 Voorwetenschap en informatie en raadpleging van
werknemersvertegenwoordigers

De informatie die de fusiepartijen aan de or en vakorganisaties moeten verstrekken
kan financiële informatie bevatten die onder de hierboven genoemde definitie
van voorwetenschap valt. Ook zal de bestuurder in de zin van de WOR in het
algemeen normadressant zijn van het tipverbod.86 Valt het verstrekken van informa-
tie aan werknemersvertegenwoordigers dan onder de uitzondering dat informatie
wel mag worden verstrekt indien dit geschiedt in de normale uitoefening van het
werk, functie of beroep? Deze uitzondering is verder uitgewerkt in het Besluit
marktmisbruik Wft (Bmwft).87 Het Bmwft zwijgt over het raadplegen van werk-
nemersvertegenwoordigers, terwijl wel aandacht is besteed aan het toekennen van
financiële instrumenten aan werknemers in het kader van een personeelsregeling
(financiële participatie), door deze uit te sluiten van de verbodsbepaling (art. 2
Bmwft). De geest van het besluit lijkt daarom te zijn dat medezeggenschapsregelin-
gen uitgesloten dienen te zijn van de voorwetenschapsbepalingen, maar geheel
duidelijk is het besluit niet. In de literatuur wordt ook denkbaar geacht dat informa-
tiewisseling met werknemersvertegenwoordigers is uitgezonderd van het
tipverbod.88

Het Hof van Justitie heeft in 2005 in een Deense zaak (Realdanmark) enige
duidelijkheid verschaft over de uitleg van het begrip uitoefening van de normale
werkzaamheden, bij mededelingen aan en van werknemersvertegenwoordigers.89 In
deze zaak ging het om een door de werknemers aangewezen bestuurslid dat
mededelingen deed over een fusie aan de voorzitter van de vakbond. De voorzitter
deelde deze informatie vervolgens weer met zijn medewerkers en één van deze
medewerkers kocht aandelen in de betrokken vennootschap. Het Hof van Justitie stelt
voorop dat de uitzondering van normale uitoefening van werkzaamheden, beroep of
functie naar nationaal recht moet worden uitgelegd, maar geeft een aantal aankno-
pingspunten. In de eerste plaats moet de uitzondering restrictief worden uitgelegd.
Ten tweede formuleert het hof twee vereistenwaaraan de uitzonderingssituatie moet
voldoen: (i) er moet sprake zijn van een nauwe band tussen de mededeling en de
uitoefening van zijn werk, beroep of functie en (ii) de mededeling moet strikt
noodzakelijk zijn voor de uitoefening van dit werk, beroep of functie.90 Het Hof van
Justitie geeft ten slotte aan dat de koersgevoeligheid van de informatie een rol speelt
bij de invulling van de uitzondering.91 Wanneer ik deze aanknopingspunten toepas op

86 Eenieder die toegang heeft tot de informatie op basis van zijn werk, functie of beroep valt ex
art. 5:56 lid 2 sub cWft onder de verbodsbepaling van art. 5:57Wft. De bestuurder in de zin van de
WOR valt daar onder. Wanneer deze tevens statutair-directeur is, kan hij ook onder 5:56 lid 2 sub a
(natuurlijke en rechtspersonen die het beleid van de vennootschap bepalen) vallen.

87 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels tot uitvoering van diverse bepalingen van hoofdstuk
5.4. van de Wet op het financieel toezicht (Besluit marktmisbruik Wft).

88 S. Perrick, V.K. Chang, Tipverbod en preventieve maatregelen, in: R.D. Doorenbos, S.C.J.J. Kortmann,
M.P. Nieuwe Weme, Marktmisbruik, Deventer: Kluwer 2006, p. 105.

89 Hof van Justitie EG 22 november 2005, NJ 2006, 336, JOR 2006, 49 m.nt. Kristen (Realdanmark).
90 R.o. 48.
91 Deze overweging is door Kristen bekritiseerd in zijn noot bij dit arrest.
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mededelingen op grond van medezeggenschapswetgeving, denk ik dat de onder-
nemer niet hoeft te vrezen te handelen in strijd met de voorwetenschapsbepalingen
wanneer hij de or en vakbonden informeert of raadpleegt over de beursovername. Nu
de informatie aan werknemersvertegenwoordigers moet worden verschaft op grond
van wetgeving lijkt mij dat in ieder geval voldaan is aan de nauwe band tussen de
mededeling en de uitoefening van het werk, beroep of functie. Naleving van de wet is
immers een belangrijke taak van de ondernemer. Het tweede vereiste zal naar mijn
oordeel slechts een probleem opleveren wanneer de ondernemer meer informatie
verstrekt dan noodzakelijk is op grond van de medezeggenschapswetgeving.

Uniken Venema en Eisma hebben erop gewezen dat bij de uitleg van de uitzonde-
ringssituatie in het Nederlandse recht een belangrijke rol is weggelegd voor de
geheimhoudingsregeling. Volgens Uniken Venema kan slechts sprake zijn van de
normale uitoefening van werkzaamheden indien de raadpleging van de vakorgani-
saties is gedaan op een zorgvuldige wijze conform de strekking van art. 17 en 18 FGR
(nu art. 3 en 4 FGR).92 Naar het oordeel van Eisma is geen sprake van gebruik van
voorwetenschap wanneer degene aanwie de informatie wordt verstrekt geheimhou-
ding is opgelegd. Hij knoopt daarbij aan bij de Amerikaanse regulation fair disclosure
en de Europese richtlijn inzake voorwetenschap. Hij stelt dat wanneer sprake is van
een geheimhoudingsplicht het verschaffen van voorinformatie aan vakorganisaties
onder de normale uitoefening van de werkzaamheden valt.93 Eisma wijst er verder
terecht op dat de mededelingen in de zin van art. 3 FGR een probleem kunnen zijn, nu
de geheimhouding van art. 7 FGR slechts verwijst naar art. 4 FGR. De beperkte
toepasbaarheid van art. 7 FGR wringt in het kader van voorwetenschap, omdat juist
art. 3 FGR voorziet in een kennisgeving vóór openbare mededeling en omdat de
problematiek inzake het verspreiden van koersgevoelige geheime informatie op dat
moment juist het sterkst speelt. Na de openbare mededeling zal immers geen sprake
meer zijn van geheime informatie. Verburg en Jansen wijzen erop dat dit probleem
in de praktijk wordt opgelost door ervoor zorg te dragen dat tussen het moment van
kennisgeving aan de vakorganisaties en het moment van het persbericht geen
beurzen open zijn waarop kan worden gehandeld in effecten van één van de bij de
fusie betrokken partijen.94 Deze constructie zou overbodig zijnwanneer de reikwijdte
van art. 7 FGR wordt verruimd, zodat de mededelingen inzake art. 3 FGR ook
onderworpen zijn aan geheimhouding. De ruime uitleg van de geschillencommissie
inzake ABN Amro/de Unie95 biedt mijns inziens ruimte voor een analoge toepassing
van art. 7 FGR op de mededelingen ex art. 3 FGR. Aanpassing van art. 7 FGR is echter
wenselijk. Op grond van de uitleg van de uitzondering op het tipverbod en de zeer
vergaande geheimhoudingsplicht voor vakorganisaties en ondernemingsraden con-
cludeer ik dat art. 5:57 Wft zich niet verzet tegen vroegtijdige informatie aan
werknemersvertegenwoordigers.

92 C.AE. Uniken Venema, ‘De Fusiecode en misbruik van voorwetenschap’, in: R.A.A. Duk e.a. De
onderneming in het arbeidsrecht in de 21e eeuw. Liber Amicorum voor prof. mr. F. Koning, Den Haag:
Boom Juridische uitgevers, p. 60.

93 S.E. Eisma, ‘Verzet Nederlands effectenrecht zich tegen voorinformatie aan vakorganisaties?’,
WPNR 2001-6459, p. 812.

94 L.G. Verburg, S. Jansen, ‘De fusiegedragsregels 2000 in werking’, ArbeidsRecht 2001-11, p. 31.
95 Geschillencommissie Fusiegedragsregels 7 januari 2008, JOR 2008/32 (ABN Amro/de Unie).
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3.5.3.3 Informatie van werknemersvertegenwoordigers aan achterban of derden

De hierboven aangehaalde zaak Realdanmark illustreert wat mis kan gaan bij mede-
delingen van werknemersvertegenwoordigers aan collega’s of achterban. Werkne-
mers of vakbondsmedewerkers kunnen na de mededeling aandelen van de bieder of
de doelwitvennootschap kopen en daardoor voordeel uit voorwetenschap verkrijgen.
Het raadplegen van de achterban zou daarom in strijd kunnen zijn met het verbod van
gebruik van voorwetenschap. Art. 17 van deWOR bepaalt dat de ondernemer de or en
zijn commissies in de gelegenheid moet stellen de in de onderneming werkzame
personen te raadplegen. Van een daadwerkelijk recht op achterbanoverleg is echter
geen sprake. Uit de memorie van toelichting volgt wel dat het kabinet het contact
tussen or en achterban van groot belang acht voor het draagvlak van medezeggen-
schap en de mogelijkheid het werknemerspotentieel te benutten.96 Ook in het
kabinetsstandpunt medezeggenschap 2009 wordt gesteld dat de relatie tussen de
or en zijn achterban moet worden versterkt.97 Voor vakorganisaties is geen recht op
achterbanoverleg opgenomen in de Fusiegedragsregels. In verband met de vertegen-
woordigende taak van vakorganisaties en de lidmaatschapsverhouding, ligt overleg
met de achterban echter wel voor de hand. In veel gevallen zal de hierboven
besproken geheimhouding aan achterbanoverleg in de weg staan. Is dit niet het
geval, dan rijst de vraag of de regelgeving inzake voorwetenschap achterbanoverleg in
de weg staat. Vooropgesteld moet worden dat vakbondsfunctionarissen en onderne-
mingsraadsleden onder de verbodsbepaling vallen. Zij beschikken immers in het
kader van hun functie over koersgevoelige informatie. Vallen zij dan onder de
uitzondering van ‘normale uitoefening’? Art. 17 WOR bepaalt dat achterbanoverleg
beperkt is tot hetgeen redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak
van de or en zijn commissies. Volgens deministermoet het daarbij gaan om binnen de
bedrijfsvoering verantwoorde manieren van raadpleging, derhalve rekening houdend
met de kosten ervan, afgezet tegen het belang van de raadpleging waarbij een
belangrijke rol speelt in hoeverre het onderwerp belangrijke betekenis heeft.98 De
belangen van ondernemer en or moeten dus tegen elkaar worden afgewogen.
Opvallend is dat de discussie in de parlementaire geschiedenis omtrent dit onder-
werp slechts ziet op de middelen die moeten worden ingezet om de achterban te
raadplegen en niet op de onderwerpen waarover de in de onderneming werkzame
personen mogen worden geraadpleegd. De WOR biedt op dit punt dus weinig
duidelijkheid. In de eerder aangehaalde jurisprudentie van het Hof van Justitie is
tevens een noodzakelijkheidstoets geformuleerd. Wanneer mededeling aan achter-
ban noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie, dan is geen sprake van
schending van het voorwetenschapsverbod, omdat de werknemersvertegenwoordi-
ger dan een beroep kan doen op de uitzondering. Naar mijn mening is het raadplegen
van de achterban niet per definitie noodzakelijk om de bevoegdheden bij een

96 Kamerstukken II, 1995-1996, 24615, nr. 3, p. 19.
97 Kabinetstandpunt medezeggenschap 2009, p. 4 en 5. Tot concrete maatregelen heeft dit voorals-

nog niet geleid.
98 Kamerstukken II, 1995-1996, 24615, nr. 3, p. 19.

Fusies & Overnames 3.5.3

119



openbare overname te kunnen uitoefenen, mede gezien de mogelijkheden die de
werknemersvertegenwoordigers hebben om deskundigen te raadplegen. Het belang
van de ondernemer bij het niet verspreiden van koersgevoelige informatie weegt in
dit geval zwaarder dan het overleg met de achterban. Achterbanoverleg lijkt mij ook
meer op zijn plaats bij sociale besluiten dan bij een technisch financieel besluit als een
openbaar bod. De achterban heeft immers niet de expertise om hieraan een zinvolle
bijdrage te leveren. Daarbij komt dat de achterban geen geheimhoudingsverplichting
heeft. Slechts indien de werknemersvertegenwoordigers kunnen aantonen dat het
noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak, zoals wanneer de sociale gevolgen
van het besluit zeer groot zijn, is er ruimte voor raadpleging van de achterban. Het is
aan te bevelen dat er afsprakenworden gemaakt tussen ondernemer enwerknemers-
vertegenwoordigers over welke informatie aan de achterban wordt verstrekt en over
geheimhouding.

3.6 Financiële medezeggenschap als beschermingsconstructie

3.6.1 Inleiding

Het bestuur van de doelwitvennootschap kan de vennootschap beschermen tegen
een vijandige overname door middel van het in stelling brengen van een bescher-
mingsconstructie.99 Van Solinge en Nieuwe Weme definiëren een beschermings-
constructie als: statutaire of niet-statutaire regelingen of handelingen waarmee
wordt getracht te voorkomen dat de belangen van de onderneming en de daarbij
betrokkenen worden geschaad door ongewenste invloed van kapitaalverschaffers.100

Voorbeelden van beschermingsconstructies zijn het uitgeven van een groot pakket
(preferente) aandelen aan een bevriende vennootschap (white knight), het verkopen
van een kroonjuweel (de pandoraconstructie), het uitgeven van prioriteitsaandelen,
certificering van aandelen en het vrijwillig toepassen van de structuurregeling.101 bes
zijn in beginsel toegestaan, indien dit noodzakelijk is met het oog op de continuïteit
van de onderneming (de RNA-norm, waarover later meer).102 Ook (financiële) mede-
zeggenschap kan als een beschermingsconstructie worden gebruikt. In de volgende
paragrafen ga ik in op deze laatste mogelijkheid. Ik bespreek welke mogelijkheden
het bestuur van de doelwitvennootschap heeft door middel van medezeggenschap
een ongewenste overname af te wenden.

99 Onder beschermingsconstructies versta ik zowel statutaire als niet-statutaire beschermings-
middelen.

100 Asser/Maeijer, Van Solinge en Nieuwe Weme 2-II 2009* nr. 631.
101 H.J. de Kluiver, ‘Effecten, beurs en beschermingsmaatregelen’ in: S.E. Eisma (e.a), Leerboek effecten-

recht Nijmegen: Ars Aequi Libri 2002 p. 236, R.J.J. Lijdsman en E.J.W.M. Manders, ‘Beursgang en
statuten, Dossier 1999-38, p. 8-12.

102 Hoge Raad 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, ARO 2003/80, JOR 2003/110 (Rodamco North
America NV). Ondernemingskamer 27 mei 1999, JOR 1999/121 (Gucci). Zie over de laatste
uitspraak ook: M. Brink, ‘Over Gucci en de Ondernemingskamer’, WPNR 1999-6362, p. 465-567.
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3.6.2 Medezeggenschap als beschermingsconstructie

Financiële participatie kan als beschermingsconstructie worden gebruikt door een
pakket aandelen bij de werknemers van de doelwitvennootschap te plaatsen. De
aandelen die in het bezit van werknemers zijn, kunnen immers niet door buiten-
staanders worden verworven en het aandeelhouderschap van de potentiële over-
nemer kan erdoor verwateren. In het geval van een openbaar bod zullen werknemers
wellicht minder geneigd zijn in te gaan op het bod dan aandeelhouders die geen
dienstverband hebben met de vennootschap.103 Het plaatsen van aandelen bij werk-
nemers heeft bovendien voordelen boven het plaatsen van aandelen bij buitenstaan-
ders, zoals bijvoorbeeld een bevriende vennootschap. In de eerste plaats geldt het
voorkeursrecht van aandeelhouders niet wanneer de aandelen aan werknemers
worden uitgegeven (art. 2:96a BW), zodat bestaande aandeelhouders de bescher-
mingsconstructie niet kunnen dwarsbomen. In de tweede plaats is geen sprake van
een steunverbod wanneer de aandelen aan werknemers worden uitgegeven (art.
2:98c lid 8 BW). Dit betekent dat de vennootschap de aandelen zelf kan financieren of
een lening kan verstrekken aan de werknemers. Als nadeel van aandeelhouderschap
van werknemers wordt wel genoemd dat de factor arbeid zeggenschap krijgt in de
aandeelhoudersvergadering. De factor arbeid kan interveniëren in de factor kapitaal
en dat kan leiden tot belangenconflicten. Om dit te voorkomenworden aandelen voor
werknemers vaak gecertificeerd.104 Niet de werknemers, maar de stichting adminis-
tratiekantoor (STAK) oefent in dat geval het stemrecht uit in de algemene vergade-
ring. De werknemers kunnen altijd een stemvolmacht van de stichting verlangen, met
uitzondering van een change of control.105

Het uitgeven van aandelen aanwerknemers met het doel het aandeelhouderschap
van een potentieel overnemer te verwateren is niet zonder discussie. Aangevoerd
wordt wel dat een dergelijke constructie oneigenlijk gebruik vanmedezeggenschap of
zelfs misbruik van bevoegdheid betreft.106 In de volgende paragraaf zal ik aan de hand
van jurisprudentie beoordelen of en zo ja onder welke omstandigheden financiële
participatie als beschermingsconstructie geoorloofd is.

103 R.M. Beltzer, R.H. van het Kaar, Werknemersparticipatie in drievoud. De som en de delen, Den Haag,
Sdu 2001, p. 31.

104 De aandelen worden geplaatst bij een stichting – vaak aangeduid met Stichting Administratie-
kantoor (SAK) – en deze geeft certificaten uit aan de werknemers van de vennootschap. De SAK is
rechthebbende op het aandeel en tussen de SAK en de werknemer is sprake van een certifice-
ringsovereenkomst. In de voorwaarden verbonden aan deze overeenkomst wordt opgenomen dat
de werknemer de winst die op het aandeel wordt uitgekeerd, ontvangt.

105 Voorheen was het mogelijk het verzoeken van de stemvolmacht uit te sluiten, maar sinds de
implementatie van de Dertiende Richtlijn is dit onmogelijk.

106 M. Holtzer, ‘Misbruik van medezeggenschapsrecht’, in: R.M. Beltzer e.a., De onderneming in
beweging, Den Haag: Sdu 2006. Naar zijn oordeel kan sprake zijn van misbruik van bevoegdheid
op de grond dat de vennootschap indien zij gelet op het belang bij de uitoefening en het belang dat
daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot de uitoefening van de uitoefening had kunnen
komen.
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3.6.3 Jurisprudentie inzake medezeggenschap als beschermingsconstructie

Om te kunnen beoordelen of medezeggenschap als beschermingsconstructie geoor-
loofd is, is allereerst relevant uiteen te zetten wanneer een beschermingsconstructie
in het algemeen geoorloofd is. De aanvaardbaarheid van beschermingsconstructies
kan getoetst worden in een enquêteprocedure. Een standaardbeschikking op dit
gebied is Rodamco North America (RNA). In deze beschikking overweegt de Hoge
Raad dat beschermingsmaatregelen onder omstandigheden gerechtvaardigd zijn als
de maatregel noodzakelijk is onder meer met het oog op continuïteit van (het beleid
van) de onderneming en de belangen van degenen die daarbij betrokken zijn.
Permanente maatregelen zijn volgens de Hoge Raad in het algemeen niet gerecht-
vaardigd. Voor de beantwoording van de vraag of een tijdelijke maatregel geoorloofd
is, heeft de Hoge Raad de maatstaf aangelegd dat de maatregel in de gegeven
omstandigheden bij een redelijke afweging van de in het geding zijnde belangen
(nog) valt binnen de marges van een adequate en proportionele reactie op het
dreigende gevaar van een ongewenste overname.107 Voor een toegestane bescher-
mingsconstructie is dus een gerechtvaardigde vrees noodzakelijk dat de overnemer
de onderneming en de daarbij betrokkenen zal schaden. Daarnaast moet de bescher-
mingsconstructie passen binnen demarges van een adequate en proportionele reactie
op de poging tot overname. Maeijer, Van Solinge en Nieuwe Weme onderscheiden
twee situaties waarin beschermingsmaatregelen geoorloofd zijn: (i) indien onvol-
doende overleg is gevoerd omdat de overnemer daartoe te weinig mogelijkheden
heeft geboden en (ii) indien aannemelijk is dat de overnemer de belangen van de
onderneming en daarbij betrokkenen ernstig zal schaden.108

In twee gevallen heeft de Ondernemingskamer zich uitgesproken over een werk-
nemersparticipatieplan dat werd ingezet als beschermingsconstructie. Het betrof de
zaken Gucci en VIBA, die ik hieronder zal bespreken.

3.6.3.1 Gucci

In de zaak-Gucci was sprake van een aandeelhouder (LVMH) die zijn zeggenschap in
Gucci NV uitbreidde. Nadat LVMH melding had gemaakt dat deze 34,4% van de
aandelen (ongeveer 20 miljoen aandelen) van Gucci in bezit had, besloot Gucci een
optierecht van 37 miljoen aandelen uit te geven aan een stichting administratiekan-
toor. Ten gevolge van dat optierecht waren ongeveer 20 miljoen aandelen uitgegeven
in het kader van een werknemersaandelenplan, ‘Employee Stock Ownership Plan’
(ESOP). Het benodigde bedrag voor de stortingsplicht had de stichting geleend van
Gucci NV. Gucci en LVMH onderhandelden vervolgens over een openbaar bod op de
overige aandelen maar kwamen niet tot overeenstemming. LVMH diende een enquê-
teverzoek in. Volgens LVMH gaven de gedragingen van het bestuur en raad van

107 Hoge Raad 18 april 2003, NJ 2003, 286 m.nt. Maeijer, ARO 2003/80, JOR 2003/110 (Rodamco North
America NV).

108 Asser/Maeijer, Van Solinge en Nieuwe Weme 2-II 2009* nr. 635. In haar beschikking inzake Stork
stelt de Ondernemingskamer echter dat beschermingsprefs alleen mogelijk zijn om overleg te
bewerkstelligen. In deze uitspraak overweegt de Ondernemingskamer tevens dat het opzeggen
van het vertrouwen in de RVC geen vijandige overname is.

3.6.3 De reikwijdte van medezeggenschap

122



commissarissen die er op gericht waren te voorkomen dat een aandeelhouder
overwegende of belangrijke mate van zeggenschap verkrijgt aanleiding om te oor-
delen dat sprake is van gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid. Volgens
LVMH is Gucci onaanvaardbaar met haar belangen als aandeelhoudster omgegaan
door het in het leven roepen van het ESOP. De Ondernemingskamer stelde voorop dat
het Gucci in beginsel vrijstaat maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat haar
onwelgevallige aandeelhouder een overwegende of belangrijke mate van zeggen-
schap over haar verkrijgt, maar oordeelde vervolgens dat het verlenen van optie-
rechten ter voorkoming van de door haar niet gewenste zeggenschap van LVMH,
mede in aanmerking genomen de open structuur van Gucci NV en gelet op de ratio
van art. 2:98b en 2:98c BW, niet toelaatbaar is. De Ondernemingskamer overwoog dat
geen sprake was van verkrijging van aandelen door werknemers in de zin van
art. 2:98c BW, omdat het financiële belang van de werknemers in geen enkele
aanvaardbare verhouding stond tot de waarde van de gefinancierde aandelen zelf.
De aanspraak van de werknemers beliep namelijk slechts 0,5% van de waarde van de
door de Stichting gehouden aandelen. De Ondernemingskamer vernietigde daarom
de besluiten van Gucci in het kader van het ESOP.109

3.6.3.2 VIBA

VIBA NV was een beursgenoteerde onderneming met als belangrijkste aandeelhou-
ders: de familie Lampe (23%), Hardamant (32,3%) en Recobel (10%). De laatste
vennootschap is een dochteronderneming van Reesink. Reesink c.q. Recobel had
verschillende malen aangegeven geïnteresseerd te zijn in uitbreiding van zijn belang
in VIBA. Bestuur en raad van commissarissen van VIBA vonden dat onwenselijk
en toen het Lampe-pakket te koop aangeboden werd, besloten ze dit pakket buiten
bereik van Reesink te houden door de aandelen zelf aan te kopen en onder te brengen
in een daarvoor opgerichte BV(Hardamant finance) waaraan tevens het Hardamant
pakket werd verkocht. Reesink had bezwaren tegen de ‘Hardamantconstructie’ en
diende een enquêteverzoek in. De Ondernemingskamer oordeelde dat sprake was
van wanbeleid,110 maar deze beschikking werd door de Hoge Raad vernietigd.111

Tijdens het enquêteonderzoek presenteerde VIBA een werknemersparticipatieplan
op de aandeelhoudersvergadering. Dit plan houdt in dat het door Hardamant Finance
gehouden Lampe-pakket werd aangewend ten behoeve van de werknemers.
De aandelen werden geplaatst bij een daarvoor opgerichte stichting en VIBA finan-
cierde de aankoop van de aandelen. De stichting had vervolgens certificaten
uitgegeven ten behoeve van de werknemers van VIBA. Vier certificaten vertegen-
woordigden één aandeel. Reesink voerde als bezwaren tegen het werknemersparti-
cipatieplan aan (i) dat VIBA handelde in strijd met de wet en zakelijk onverantwoord

109 Overigens werd deze beschikking van de Ondernemingskamer in cassatie weer vernietigd, maar
dit betrof niet de overwegingen van de OK ten aanzien van het werknemersparticipatieplan maar
de wijze waarop de Ondernemingskamer het enquêterecht had toegekend.

110 Ondernemingskamer 10 januari 2002, ARO 2002/18, JOR 2002/27 (VIBA I).
111 Hoge Raad 21 februari 2003, NJ 2003, 181, ARO 2003/39, JOR 2003/58 (VIBA II).
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Hardamant heeft gefinancierd en (ii) dat VIBA door middel van het werknemers-
participatieplan de stemverhoudingen in de algemene vergadering van aandeel-
houders op onaanvaardbare wijze had beïnvloed. De Ondernemingskamer
overwoog dat sprake was van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfe-
len.112 Omdat de voordelen voor dewerknemers slechts geringwaren, was het volgens
de Ondernemingskamer de vraag in hoeverre de door VIBA gekozen oplossing was
ingegeven door motieven die te maken hebben met – beheersing van – de stemver-
houdingen in de aandeelhoudersvergadering. De Ondernemingskamer gelastte
daarom een onderzoek naar het beleid en gang van zaken bij VIBA. De onderzoeker
concludeerde vervolgens dat het beleid van VIBA als voldoende inzichtelijk en
verantwoord is te beschouwen. Naar aanleiding van deze conclusie overwoog de
Ondernemingskamer dat geen sprake is van wanbeleid.113 Bij het oordeel dat
geen sprake is van wanbeleid speelden drie aspecten van het werknemersparticipa-
tieplan een rol. In de eerste plaats was de doelstelling van het werknemersparticipa-
tieplan van belang. Uit het onderzoek volgde dat het werknemersparticipatieplanwas
ingegeven door de wens van VIBA te verhinderen dat Reesink haar belang in VIBA
aanmerkelijk zou kunnen uitbreiden, maar het plan vond evenzeer zo niet in belang-
rijke mate zijn grond in de wens van het bestuur van VIBA haar werknemers te doen
delen in de resultaten van VIBA en deze daardoor voor langere tijd aan zich te doen
binden. Volgens de onderzoeker was deze laatste doelstelling gerealiseerd en was er
dus geen grond voor de conclusie dat het werknemersparticipatieplan op oneigenlijke
gronden in het leven is geroepen.

In de tweede plaats speelde de financiering van het werknemersparticipatieplan
een belangrijke rol. Volgens de Ondernemingskamer was geen sprake van wanbeleid
op grond van de omstandigheid dat de werknemers slechts een bescheiden financiële
opoffering moesten doen. VIBA had een, uit oogpunt van rendement, alleszins
aanvaardbare tegenprestatie bedongen en uit het onderzoek volgt niet dat VIBA
met de investering een financieel risico heeft aanvaard. De derde omstandigheid was
de onafhankelijkheid van het bestuur van de stichting. Verzoeksters hadden niet of
onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het bestuur van het stichting administratie-
kantoor niet onafhankelijk zou functioneren of dat haar (stem)gedrag in de algemene
vergadering van aandeelhouders van VIBA zou worden bepaald door de wens om de
belangen van verzoeksters te dwarsbomen.

3.6.3.3 Financiële participatie als gerechtvaardigde beschermingsconstructie

Uit de hierboven besproken uitspraken leid ik in de eerste plaats af dat het werk-
nemersparticipatieplan in ieder geval mede als doel moet hebben de werknemers te
laten participeren in de vennootschap. Is het enige doel het neutraliseren van de
invloed van een potentiële overnemer, dan zal het instellen van het werknemers-
participatieplan ongeoorloofd zijn. In de tweede plaats moeten de werknemers
daadwerkelijk voordeel genieten van de participatieregeling, al is het maar beschei-
den. Dit was bij Gucci niet het geval, maar bij VIBAwel. In de derde plaats mag met de

112 Ondernemingskamer 1 augustus 2003, ARO 2003/132, JOR 2003/2057 (VIBA III).
113 Ondernemingskamer 5 augustus 2005, ARO 2005/167, JOR 2005/241 (VIBA IV).
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investering geen onnodig risico worden aanvaard. De onafhankelijkheid van het
bestuur van het administratiekantoor speelt ook een belangrijke rol, evenals de
‘beslotenheid’ van de vennootschap. Heeft de vennootschap zich geëtaleerd voor
overnames of is het aandelenbezit zeer verspreid, dan zal eerder sprake zijn van een
ongerechtvaardigde beschermingsconstructie dan bij een vennootschap die altijd al
één betrouwbare grootaandeelhouder had, zoals VIBA, ook al is het beschermen van
een ‘open vennootschap’ niet altijd ongeoorloofd.

Holtzer stelt zich op het standpunt dat de Ondernemingskamer in de zaak-VIBA te
terughoudend heeft getoetst of het participatieplan geoorloofd is. Hij heeft er begrip
voor dat bij de vennootschap de wens kan ontstaan de werknemers medezeggen-
schap in de aandeelhoudersvergadering toe te kennen, maar de manier waarop dat in
de zaak-VIBA is gebeurd en de timing wekt bij hem de indruk dat het er niet om ging
de werknemers medezeggenschapsrechten toe te kennen.114

3.7 De positie van de or na de fusie of overname

3.7.1 Inleiding

Wanneer twee ondernemingen fuseren, ontstaat de vraag wat er gebeurt met de
ondernemingsraden (of andere organen die de werknemers vertegenwoordigen) die
aan de ondernemingen zijn verbonden. Verdwijnt bijvoorbeeld de or die verbonden is
aan de verdwijnende rechtspersoon bij een juridische fusie? En wat gebeurt er als
twee ondernemingen samensmelten tot één nieuwe onderneming en bij beide een or
is ingesteld? De WOR bevat geen regeling voor een dergelijke situatie. Wel is er een
bepaling over het behoud van medezeggenschap opgenomen in de Richtlijn 2001/23
EG inzake overgang van ondernemingen (hierna de Richtlijn). In dit hoofdstuk zal ik
de regeling op basis van de richtlijn beschrijven en vervolgens toepassen op enkele
(Nederlandse) casusposities.

Wanneer geen sprake is van een overgang van onderneming in de zin van
art. 7:662 BW e.v. betekent dit niet dat de or van de overgedragen vennootschap
automatisch verdwijnt. In dat geval zal op basis van nationaal recht worden bepaald
of de or na de overname nog bestaat. Dit zal naar mijn mening het geval zijn indien na
de overgang nog steeds sprake is van een zelfstandige onderneming in de zin van
art. 1 lid 1 sub c WOR. De Rechtbank Leeuwarden heeft in een zaak die een overgang
van onderneming betrof ook aangesloten bij art. 1 lid 1 sub cWOR. Deze zaak is niet in
overeenstemming met de jurisprudentie van het Hof van Justitie, maar blijft mijns
inziens wel relevant voor een overdracht van de onderneming indien de richtlijn niet
van toepassing is.115

114 M. Holtzer, ‘Misbruik van medezeggenschapsrecht’, in: R.M. Beltzer e.a. De onderneming in
beweging, Deventer: Kluwer 2006, p. 31.

115 De paragrafen hierna zijn in grote mate een bewerking van een artikel en een annotatie die ik
hierover eerder schreef. I. Zaal, ‘Medezeggenschap na overgang van onderneming: behoud van
eenheid is geen synoniem voor identiteitsbehoud. Hof van Justitie EG 29 juli 2010, C-151/09 (UGT-
FSP), ArA 2010-3 en R.M. Beltzer, I. Zaal, ‘Medezeggenschap na overgang van onderneming’,
Ondernemingsrecht 2009, 97.
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3.7.2 Het Europese kader

Indien er sprake is van een overgang van onderneming, wordt de vraag of medezeg-
genschap behouden blijft, beantwoord aan de hand van art. 6 van de Richtlijn.116 Dit
artikel bepaalt dat, wanneer de onderneming, een onderdeel van de onderneming, of
een vestiging als eenheid blijft bestaan, de functie van de vertegenwoordigers of
vertegenwoordiging van de bij overgang betrokken werknemers behouden blijft
onder dezelfde voorwaarden als krachtens de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen of een overeenkomst die voor het tijdstip van overgang reeds bestond,
mits aan de voorwaarden van een werknemersvertegenwoordiging is voldaan. Wan-
neer de onderneming, het onderdeel of de vestiging niet als eenheid blijft bestaan,
moeten de lidstaten maatregelen nemen. Deze moeten ervoor zorgen dat de werk-
nemers die overgaan naar behoren worden vertegenwoordigd totdat een nieuwe
vertegenwoordiging is gekozen.

Als de onderneming als eenheid blijft bestaan, zullen de werknemersvertegen-
woordigers of het orgaan dat hen vertegenwoordigt hun taak blijven uitoefenen na de
overgang. Als de onderneming niet als eenheid blijft bestaan, gebeurt dit niet.
Lidstaten moeten dan wel voorzien in tijdelijke maatregelen totdat een nieuwe
vertegenwoordiging is gekozen. Met dit artikel wordt enerzijds recht gedaan aan de
wens de medezeggenschap aan te passen aan de wijziging van de organisatiestruc-
tuur. Anderzijds beschermt het artikel het belang van werknemers bij een werk-
nemersvertegenwoordiging die zij zelf hebben gekozen.

De reikwijdte van art. 6 was tot voor kort niet helder. Zo was het niet helemaal
duidelijk wat wordt verstaan onder ‘als eenheid blijft bestaan’ en ook de bepaling ‘dat
werknemers vertegenwoordigd blijven’ leidde tot vragen. In 2010 heeft het Hof van
Justitie over beide aspecten helderheid verschaft.117 Over de invulling van het begrip
‘als eenheid blijft bestaan’ kiest het Hof van Justitie voor een communautaire en
autonome benadering, nu art. 6 niet verwijst naar nationaal recht. Bovendien kan
naar het oordeel van het Hof van Justitie niet aangesloten worden bij het begrip
identiteitsbehoud in het kader van art. 3 van de Richtlijn.118

Er moet worden gekeken naar het beschermende doel van de Richtlijn waaron-
der volgens het Hof van Justitie ook het voorkomen van verlies vanmedezeggenschap
valt. Het Hof van Justitie kiest bij de invulling van het begrip ‘als eenheid’ uiteindelijk
voor een tekstuele interpretatie ingegeven door wat er in de omgangstaal onder
wordt verstaan, die als volgt luidt: ‘de bevoegdheid om zich zelfstandig te organi-
seren’. Dit houdt volgens het Hof van Justitie het volgende in:

[D]e bevoegdheid van haar verantwoordelijken om op relatief vrije en onafhankelijke manier het
werk binnen de entiteit te organiseren ter voortzetting van haar eigen economische activiteit en
meer in het bijzonder de bevoegdheid om bevelen en opdrachten te geven, om de taken te verdelen

116 Wanneer sprake is van een overgang van onderneming laat ik hier buiten beschouwing. Ik verwijs
daarvoor naar: R.M. Beltzer, Overgang van onderneming in de private en publieke sector, Deventer:
Kluwer 2008.

117 Hof van Justitie EU 29 juli 2010, NJ 2010, 620, JAR 2010/217, ROR 2010/19, RO 2010/64, RAR 2010/147.
118 Zie hierover meer in: I. Zaal, ‘Medezeggenschap na overgang van onderneming: behoud van

eenheid is geen synoniem van behoud van identiteit. Hof van Justitie EG 29 juli 2010, C-151/09
(UGT-FSP), ArA 2010-3.
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tussen de ondergeschikten binnen de betrokken entiteit en om te beslissen over de aanwending van
de te harer beschikking staande materiële activa, dit alles zonder rechtstreekse tussenkomst van
andere organisatiestructuren van de werkgever (hierna: “organisatorische bevoegdheden”).

Ik leid hieruit af dat voor de invulling van het begrip vooral moet worden gekeken
naar de interne organisatiestructuur van de eenheid. De advocaat-generaal noemt
een aantal elementen die van belang kunnen zijn. Het gaat om de continuïteit van
de door de overgegane werknemers verrichte functies en diensten, de mate waarin
de overgegane werknemers een afzonderlijke bedrijfseenheid blijven vormen, de
mate waarin de hoogste verantwoordelijken van de werknemers nog dezelfde zijn, de
mate waarin de groep werknemers door wie de betrokken vertegenwoordigers
gekozen ongewijzigd is gebleven en de mate waarin de overgegane entiteit door
een substantiële herstructurering van de verkrijger na de overgang haar organisa-
torische onafhankelijkheid heeft verloren.119 De wijze waarop de verkrijger en
vervreemder hun medezeggenschapsstructuur hebben ingericht, zal mijns inziens
ook van belang zijn.

3.7.3 Het Nederlandse kader

Art. 6 lid 4 van de Richtlijn is niet in het Nederlandse recht geïmplementeerd. De
minister is van oordeel dat Nederland geen maatregelen behoeft te nemen, nu op
basis van de WOR de or alle in de onderneming werkzame personen vertegen-
woordigt.120 Als uitgangspunt heeft te gelden dat de or en de onderneming een
ongedeelde eenheid vormen. Indien de onderneming niet als eenheid blijft bestaan,
concluderen de Nederlandse rechters in het algemeen dat de or van de verkrijger ook
het overgenomen personeel vertegenwoordigt.121 In de literatuur wordt gesteld dat
deze jurisprudentie niet richtlijnconform is.122 Hierna bespreek ik een aantal
casusposities.

3.7.4 De onderneming blijft als eenheid bestaan

3.7.4.1 De vervreemder heeft een or, de verkrijger niet

Wanneer de onderneming van de vervreemder als eenheid blijft bestaan, gaat de or
mee over. Wanneer de verkrijger geen or heeft ingesteld, bijvoorbeeld omdat hij
minder dan 50 werknemers in dienst heeft, rijst de vraag of de or van de vervreemder
ook het personeel van de verkrijger vertegenwoordigt. Omdat er in een dergelijk geval

119 Zie conclusie A-G Sharpston van 6 mei 2010 C-151/09.
120 Kamerstukken II, 2000-2001, 27469, nr. 3, p. 2.
121 Rechtbank Leeuwarden 10 december 2008, JAR 2009/33, ROR 2009/19, RAR 2009/34 (Wout van

Veen advocaten).
122 P.H. Burger, L.C.J. Sprengers, ‘Behoud van medezeggenschaps bij overgang van onderneming’ TAP

2009/special 2 p. 7-12. R.M. Beltzer, I. Zaal, ‘Medezeggenschap na overgang van onderneming’,
Ondernemingsrecht 2009, 97; N.P.B. Schmeitz, B. Bassyouni, ‘Medezeggenschap na overgang van
onderneming’, Arbeid Integraal, 2009-3; R.H. van het Kaar, ‘Voortbestaan van medezeggenschap bij
overgang onderneming’, TRA 2010-11.

Fusies & Overnames 3.7.4

127



sprake is van een zelfstandige organisatorische eenheid – de eenheid is immers
blijven bestaan – kan in principe worden gesteld dat de or alleen het overgegane
personeel blijft vertegenwoordigen. Vele besluiten zullen echter na overgang zowel
het overgenomen personeel als het personeel van de verkrijger betreffen.

Wanneer de or alleen het overgenomen personeel vertegenwoordigt, ontstaat
ongelijkheid tussen de overgekomen werknemers en de werknemers van de ver-
krijger. Bovendien kan het zijn dat in de periode na overgang van onderneming
verschillende belangrijke (voorgenomen) besluiten worden genomen die advies- dan
wel instemmingsplichtig zijn. De organisatie zal immers worden aangepast aan de
nieuwe situatie. Een or die slechts een deel van het personeel vertegenwoordigt, lijkt
me in dat geval niet wenselijk.

Strikt genomen vertegenwoordigt de or van de vervreemder het personeel van de
verkrijger overigens niet, omdat zij geen invloed hebben gehad op de samenstelling
van de or. Dit doet zich weliswaar ook voor bij nieuw aangenomen personeel
gedurende de zittingsperiode van de or. In deze situatie gaat het echter om een
zeer wezenlijk deel van het personeel.

Een tijdelijke uitbreiding van de or om recht te doen aan de getalsverhoudingen
tussen zittend en overgenomen personeel, is op grond van art. 6 WOR niet mogelijk.
Art. 6 lid 6 WOR bepaalt immers dat een uitbreiding van het aantal leden tijdens de
zittingsduur van de or niet mogelijk is. Voor ontslag van een deel van de or-leden van
de vervreemder en het vervangen van deze leden door or-leden vanuit het personeel
van de verkrijger is ook geenwettelijke grondslag te vinden.123 Wel is het mogelijk dat
na de overgang een gemeenschappelijke or in de zin van art. 3 WOR wordt ingesteld.
Dat de onderneming van de verkrijger niet voldoet aan het criterium van art. 2 WOR,
is hierbij niet van belang. Een gemeenschappelijke or kan immers ook worden
ingesteld voor de situatie dat meerdere ondernemingen afzonderlijk niet aan het
vereiste van art. 2WOR voldoen, maar gezamenlijk wel. In het geval van een overgang
van onderneming, lijkt mij een gemeenschappelijke or in het belang van de goede
toepassing van de wet.

3.7.4.2 De vervreemder heeft geen or, de verkrijger wel

Als de vervreemder geen or heeft, gaat er geen medezeggenschap over. De richtlijn
voorziet in behoud van medezeggenschap en beoogt geen nieuwe medezeggenschap
te creëren. De or van de verkrijger vertegenwoordigt na de overgang ook het
personeel van de vervreemder. Ook in deze situatie heeft te gelden dat die vertegen-
woordiging een fictie is, nu de werknemers van de vervreemder niet betrokken zijn
bij de samenstelling van de or, terwijl de or zijn legitimiteit ontleent aan het
democratische verkiezingsproces. Van belang is aldus dat zo snel mogelijk nieuwe
verkiezingen moeten worden gehouden. De WOR biedt hiertoe geen mogelijkheden.

123 Dit heb ik eerder samen met Beltzer opgemerkt in: ‘R.M. Beltzer, I. Zaal, ‘Medezeggenschap na
overgang van onderneming’, Ondernemingsrecht 2009, 97.
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3.7.4.3 Zowel de vervreemder als de verkrijger hebben een or

Als bij zowel de vervreemder als de verkrijger een or is ingesteld, blijven na overgang
twee ondernemingsraden binnen de onderneming van de verkrijger bestaan. Wan-
neer de onderneming van de vervreemder geheel zelfstandig blijft na de overgang,
bijvoorbeeld in een eigen vestiging, zal dit weinig problemen opleveren. De zelf-
standigheid van dit onderdeel rechtvaardigt een afzonderlijke or. Dit sluit ook aan bij
het bepaalde in art. 4 lid 1 WOR waarin is opgenomen dat voor een (zelfstandig)
onderdeel van de onderneming een afzonderlijke or kan worden ingesteld. Naarmate
de onderneming van de vervreemder meer geïntegreerd wordt in de onderneming
van de verkrijger, zal de situatie complexer worden. De verkrijger moet twee
ondernemingsraden over hetzelfde onderwerp raadplegen. Bij een instemmings-
plichtig (voorgenomen) besluit zijn er dan twee ondernemingsraden die hun
veto kunnen uitspreken. Nu bevoegdheden uit ondernemingsovereenkomst ook
overgaan, kunnen beide ondernemingsraden bovendien verschillende bevoegdheden
hebben. Hetzelfde geldt voor faciliteiten van or-leden, zoals scholing. De advocaat-
generaal gaat in zijn conclusie voor de zaak-UGT-FSP in op dit probleem van dubbele
vertegenwoordiging.124 Hij erkent dat het in stand houden van verschillende mede-
zeggenschapsorganen leidt tot praktische problemen en administratieve lasten.
Gezien de beschermende doelstelling van de richtlijn is een dergelijk gevolg echter
niet onaanvaardbaar. Naar zijn mening is ook geen sprake van discriminatie; dan wel
is het verschil in behandeling bij een overgang van onderneming objectief gerecht-
vaardigd. Ook in dit geval is het mogelijk dat de verkrijger een gemeenschappelijke
or instelt, mits de ondernemingen voldoende samenhang vertonen. Is de onderne-
ming van de verkrijger onderdeel van een concern dan zal de overgekomen or niet
vertegenwoordigd zijn in de gor of cor.

3.7.5 De onderneming blijft niet als eenheid bestaan

Van de situatie dat de onderneming niet als eenheid is blijven bestaan, is bijvoorbeeld
sprake indien het personeel volledig geïntegreerd wordt in de onderneming van de
verkrijger en daarbij onder andere verantwoordelijken valt. In dat geval is er wel
identiteitsbehoud, maar geen behoud van eenheid en gaat de or niet mee over op de
verkrijger. De vierde alinea van art. 6 van de richtlijn schrijft voor dat lidstaten
maatregelen moeten nemen die ervoor zorgen dat de overgenomen werknemers
‘vertegenwoordigd blijven’. Deze maatregelen heeft de Nederlandse wetgever niet
genomen. Het Hof van Justitie overweegt in UGT-FSP dat het mandaat van de
werknemersvertegenwoordigers in een dergelijk geval is beperkt tot de periode die
nodig is om nieuwe verkiezingen te organiseren.

Het Hof van Justitie definieert echter niet wat wordt bedoeld met behoud van het
mandaat. Behouden deze voormalige leden van de or van de vervreemder recht op
scholing en recht op vergaderen onder werktijd? En gaat dit zo ver dat zij betrokken
moeten worden bij de advies- en instemmingsplichtige besluiten? Beide soorten

124 Conclusie nr. 77-85.
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bevoegdheden staan in onderling verband tot elkaar. Oefenen de overgenomen
werknemers geen medezeggenschapsbevoegdheden uit, dan zal het lastig zijn een
recht op scholing te doen gelden. Naar mijn mening behouden de werknemers-
vertegenwoordigers niet alleen hun individuele bevoegdheden, maar ook ‘collectieve
rechten’ zoals adviesrecht, instemmingsrecht en informatierechten. Dit betekent dat
de verkrijger ook de overgenomenwerknemersvertegenwoordigers moet raadplegen
wanneer hij een adviesplichtig besluit neemt.

In de praktijk kan dit op verschillende wijzen vorm worden gegeven. Denkbaar is
dat de or van de vervreemder tot het moment van verkiezingen blijft bestaan ondanks
dat er geen sprake meer is van een eenheid. Een andere mogelijkheid is dat een
tijdelijke or (tor) wordt gevormd waarin zowel de or-leden van de verkrijger als die
van de vervreemder zitting hebben.125 Ook is denkbaar dat de overgenomen werk-
nemersvertegenwoordigers tijdelijk worden toegevoegd aan de or van de verkrijger.
Deze mogelijkheden bieden een praktische oplossing, maar vinden geen grondslag in
de WOR. Zo is het niet mogelijk het aantal or-leden tussentijds uit te breiden en is
tussentijdse beëindiging van een or ex art. 2 lid 2 WOR niet mogelijk.126 Een tijdelijke
or lijkt op grond van de WOR slechts mogelijk voor drie jaar, nu het niet mogelijk is
een andere zittingsduur te kiezen (zie art. 12 WOR).127

Wanneer de eenheid niet behouden blijft, is het wenselijk zo snel mogelijk nieuwe
verkiezingen te houden. In dat geval eindigt de ‘overgangssituatie’ van de richtlijn en
kan de medezeggenschapsstructuur worden aangepast aan de door de overname
ontstane organisatiestructuur. Ook hier biedt deWOR echter geenmogelijkheden toe.
De WOR voorziet slechts in één beëindigingsgrond en dat is de situatie dat er niet
langer in de regel vijftig of meer personen in de onderneming werkzaam zijn (art. 2
lid 2 WOR). Het bestaan van de or eindigt bovendien dan pas na het aflopen van de
zittingsduur. Wanneer vlak voor de overname verkiezingen hebben plaatsgevonden,
zal gedurende bijna drie jaar de overgangssituatie bestaan. Dit lijkt mij onwenselijk;
een gemeenschappelijke or is in dit geval geen oplossing. Er zal in veel gevallen geen
sprake zijn van meerdere ondernemingen, nu de onderneming van de vervreemder
geheel geïntegreerd is in de onderneming van de verkrijger. Wel is mogelijk een or
voor een onderdeel in te stellen ex art. 4 WOR, maar ook hier is weinig aanleiding
voor indien het personeel van de vervreemder volledig is geïntegreerd. Bovendien
zal de or van het onderdeel dan een andere zittingsduur hebben dan de or van de
verkrijger wat weer problemen kan opleveren bij de volgende verkiezingen. Als er
binnen korte termijn verkiezingen plaatsvinden rijst vervolgens de vraag of de
overgenomen werknemers wel actief en passief kiesrecht hebben. Op grond van

125 Deze oplossing wordt in de praktijk vaak gekozen bij fusies. Zie recent bijvoorbeeld: Onderne-
mingskamer 19 juli 2010, ROR 2010/39. Ook P.H. Burger, L.C.J. Sprengers, ‘Behoud van medezeg-
genschap bij overgang van onderneming’ TAP 2009/special 2, p. 11. Knüppe wijst erop dat dit ook
het geval was bij de doorstart van Fokker. B.F.M. Knüppe, “De doorstart en de Richtlijnen 77/187/
EEG en 98/50/EEG” in: A.M. Luttmer-Kat (red.), Werknemers en insolventie van de werkgever: Is de
balans in evenwicht? Insolad Jaarboek 1999, Deventer: Kluwer 2000.

126 Zie ook P.H. Burger, L.C.J. Sprengers, ‘Behoud van medezeggenschap bij overgang van onderne-
ming’, TAP 2009-special 2, p. 7-12.

127 Lid 2 van de WOR biedt alleen de mogelijkheid een afwijkend systeem voor aftreden op te nemen
in het reglement.
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art. 6 van deWOR ontstaat actief en passief kiesrecht respectievelijk na een half jaar of
een jaar.

Kortom de WOR biedt onvoldoende mogelijkheden deze situatie op te vangen en
art. 6 van de Richtlijn zal mijns inziens (alsnog) moeten worden geïmplementeerd. In
andere landen is dat wel al gebeurd; zo bepaalt het Duitse recht dat er na de overgang
zo snel mogelijk verkiezingen (in ieder geval binnen 6 maanden) moeten worden
gehouden, en tot die tijd geldt een zogenoemd Übergangsmandat. Hierin oefent één
van de ondernemingsraden de bevoegdheden namens de werknemers van beide
ondernemingen uit.128

3.7.6 Implementatie van art. 6 is noodzakelijk

De hierboven geschetste situaties laten zien dat implementatie van art. 6 van de
Richtlijn overgang van onderneming (alsnog) noodzakelijk is. Voor de situatie dat de
onderneming als eenheid blijft bestaan, moet deWOR bepalen dat de or overgaat naar
de verkrijger en daarbij al zijn bevoegdheden uit de wet en ondernemingsovereen-
komst behoudt. Ook de rechten van de individuele ondernemingsraadsleden zouden
moeten blijven bestaan. Voor de situatie dat de onderneming niet als eenheid
blijft bestaan, moet in de WOR worden opgenomen dat zo snel mogelijk – in ieder
geval binnen zes maanden na de overgang – nieuwe verkiezingen moeten worden
gehouden. Daarbij telt het dienstverband bij de vervreemder mee bij de berekening
van de termijnen van art. 16 lid 2 en 3 WOR.129

Dat implementatie noodzakelijk is, is in de zomer van 2012 bevestigd door een
uitspraak van de kantonrechter Utrecht. In deze zaak was het personeel van Novio
overgegaan op Hermes, omdat de concessie die voorheen door Noviowerd uitgevoerd
aan Hermes was gegund. De or van Novio stelt zich – met een beroep op art. 6 van de
Richtlijn – op het standpunt dat hij na de overgang is blijven bestaan, dan wel dat
de or-leden hun mandaat behouden. De or van Hermes komt in deze procedure met
de oplossing dat de or-leden van Novio aan hem worden toegevoegd. Nadat de
kantonrechter heeft vastgesteld dat de eenheid niet behouden is gebleven, overweegt
hij het volgende over het toevoegen van de leden van Novio aan de or van Hermes:
“het is aan de wetgever om, indien alsnog reden zou worden gezien voor een
aanpassing van de WOR op dit punt, een afweging en een keuze te maken. De
burgerlijke rechter – hoe ‘lenig’ in zijn uitleg ook – heeft, ook bij een richtlijnconforme
interpretatie van het nationale recht, de grondwettelijke verdeling tussen wetgeving
en rechtspraak te respecteren.” Richtlijnconforme interpretatie van het Nederlandse
recht ten aanzien van de positie van de overgenomen maatregelen is dus niet
mogelijk.130 Een aanpassing van de wet is noodzakelijk.

128 Deze regeling is te vinden in §21a van het Betriebverfassungsgesetz. Zie voor meer over het
übergangsmandat: A. Schenkler-Rehage, Das übergangsmandat des Betriebs- und personalrates und
die bedeutung der Richtlinie 2001/23 EG, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York,
Oxford, Wien: Peter Lang 2010.

129 In ArA heb ik een voorstel voor een art. 5bWOR gedaan. I. Zaal, ‘Medezeggenschap na overgang van
onderneming: behoud van eenheid is geen synoniem voor identiteitsbehoud. Hof van Justitie EG
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3.8 Conclusie

Rechtspersonen, in het bijzonder kapitaalvennootschappen kunnen op drie manieren
fuseren: (i) door een activa/passiva-transactie, ook wel bedrijfsfusie genoemd,
(ii) door middel van een juridische fusie en (iii) door overdracht van een meerderheid
van de aandelen, de zogenoemde aandelenfusie. In dit hoofdstuk heb ik de rol van
werknemersvertegenwoordigers bij fusies en overnames beschreven. Ik heb daarbij
aandacht besteed aan art. 25 WOR en de FGR, zowel bij de vervreemder (doelwit-
vennootschap) als bij de verkrijger (overnemer). Ik heb per fusievorm – waarbij ik de
juridische- en bedrijfsfusie zoveel mogelijk samen heb behandeld – de volgende
vragen gesteld: (i) welke medezeggenschapsrechten kunnen worden uitgeoefend ten
aanzien van het besluit tot fusie? (ii) op welk moment worden deze bevoegdheden
uitgeoefend? En (iii) hoe zal de medezeggenschap worden voorgenomen na de fusie
of overname? In deze conclusie zal ik de verschillende fusievormen met elkaar
vergelijken en analyseren in hoeverre het beginsel medezeggenschap tot zijn recht
komt.

Een belangrijke conclusie is dat de medezeggenschap, vooral het adviesrecht ex
art. 25 WOR, bij bedrijfs- en juridische fusie veel minder problematisch is dan bij de
aandelenfusie. Een (voorgenomen) besluit tot overdracht van de activa en passiva of
tot het aangaan van een juridische fusie is in het algemeen zowel aan de kant van de
overdragende als aan de kant van de overnemende partij adviesplichtig, respectie-
velijk op grond van art. 25 lid 1 sub a en op grond van art. 25 lid 1 sub b van de WOR.
Ten aanzien van de juridische fusie moet wel opgemerkt worden dat het uiteindelijk
gaat om een beslissing van de algemene vergadering, terwijl voor de medezeggen-
schap wordt aangesloten bij het bestuursvoorstel. Nu het bestuursvoorstel een
wettelijk vereiste is, het uiteindelijke AV(A)-besluit niet kan afwijken van dit voorstel
en het advies van de or ook ter beschikking wordt gesteld, sluit de medezeggenschap
toch goed aan bij het besluitvormingstraject. Op basis van de Fusiegedragsregels
moeten ook de vakbonden betrokken worden bij het besluit tot fusie of overname
(art. 3 en 4 FGR).

Zoals gezegd is de vraag of een aandelenfusie een adviesplichtig besluit is, een stuk
minder eenvoudig te beantwoorden dan bij de andere fusievormen. Dit is hoe dan ook
het geval aan de kant van de doelwitvennootschap. Een aandelenfusie betreft
namelijk geen overdracht van de onderneming – zoals art. 25 lid 1 sub a en b WOR
stellen – maar een overdracht van de aandelen in de rechtspersoon, de ondernemer.
Bovendien wordt het besluit tot overdracht bij een aandelenfusie niet genomen door
een orgaan van de ondernemer, maar door individuele aandeelhouders – en dit
terwijl in ieder geval de bevoegdheden op grond van de WOR worden uitgeoefend
jegens het bestuur. Bij een aandelenfusie komt het beginsel ‘medezeggenschap volgt
zeggenschap’ dan ook niet goed tot zijn recht. Ten aanzien van de omstandigheid dat
een aandelenfusie de overdracht van de vennootschap betreft, kan op basis van
jurisprudentie worden aangenomen dat hiermee tevens een overdracht van de
onderneming wordt bewerkstelligd. Voor een dergelijke overdracht is in beginsel
voldoende dat meer dan de helft van de aandelen wordt overgedragen. Wettelijke en
statutaire bepalingen kunnen echter een uitzondering op deze regel rechtvaardigen.
De opvallendste uitzondering is de 30%-regel bij het verplichte openbare bod.
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Het probleem dat individuele aandeelhouders het besluit tot fusie nemen, wordt
in de praktijk opgelost door aan te sluiten bij de (positieve) aanbeveling die het
bestuur geeft aan de aandeelhouders, een ‘kunstgreep’ die weinig recht doet aan
het uitgangspunt dat de medezeggenschap de zeggenschap volgt, nu het uiteindelijk
toch de aandeelhouders zijn die beslissen en daarbij geen rekening hoeven te houden
met het standpunt van het bestuur. Indien de or beroep instelt bij de Ondernemings-
kamer zal deze ook niet, bij voorziening, de aandeelhouders kunnen verplichten de
overdracht van de aandelen ongedaan te maken. Door aan te sluiten bij de positieve
aanbeveling van het bestuur, is alleen sprake van een adviesrecht als het gaat om
een vriendelijke overname, terwijl juist bij een vijandige overname belang bestaat aan
medezeggenschap. Op basis van bijzondere wetten, zoals de Fusiegedragsregels en
het Bob, is er wel medezeggenschap ten aanzien van een aandelenfusie, ongeacht of
deze vriendelijk of vijandig is. Net als in het vorige hoofdstuk sluiten de bijzondere
bevoegdheden dus beter aan bij de besluitvorming dan de bevoegdheden op grond
van de WOR. Ten aanzien van de vijandige overname bepalen deze regelingen kort
gezegd dat de doelwitvennootschap haar werknemersvertegenwoordigers moet
informeren of raadplegen wanneer zij op de hoogte is gesteld van de overname.
Denkbaar is dat in de WOR een dergelijk informatierecht wordt opgenomen voor de
situatie dat de zeggenschap over de ondernemer wordt overgedragen/overgenomen.
Dat informatierecht moet dan het standpunt van het bestuur ten aanzien van de
overname bevatten, omdat dat het enige aspect is waarover het bestuur zeggenschap
heeft.

Een belangrijke reden voor het later raadplegen van werknemersvertegenwoor-
digers bij een beursovername is de koersgevoeligheid van de informatie. Er is een
spanning tussen het belang van overnemer(s) en doelwitvennootschap zo weinig
mogelijk ruchtbaarheid te geven aan een overname en het belang van werknemers
om op een vroegtijdig moment te worden geraadpleegd. Uit paragraaf 6 is gebleken
dat deze vrees niet helemaal terecht is nu de or en vakbonden geheimhouding
kunnen worden opgelegd. Daarbij heb ik wel geconstateerd dat de geheimhoudings-
regeling van de FGR alleen betrekking heeft op art. 4 en niet op art. 3.

Ook ten aanzien van het tijdstip van advisering of raadpleging valt het verschil
tussen de bedrijfsfusie en juridische fusie op. De or en de vakbonden moeten bij een
bedrijfsfusie of juridische fusie op een vroegtijdig tijdstip worden betrokken in de
besluitvorming. Onder omstandigheden moet dit zelfs al voordat een intentieverkla-
ring wordt getekend. Bij een aandelenfusie, in het bijzonder een openbaar bod, wordt
het moment van advisering – indien al een adviesrecht bestaat – verschoven naar het
moment dat partijen voorwaardelijke overeenstemming hebben bereikt over alle
aspecten van de overname. Daarbij mag een (positief) advies van de or als enige
voorwaardeworden gesteld. Dit staat op gespannen voetmet de eis dat het advies van
wezenlijke invloed moet zijn.

Als redenen voor de ‘openbaar bod-benadering’ worden aangevoerd dat het gaat
om concurrentie- en koersgevoelige fusies en dat Nederland uit de pas dreigt te lopen
met andere Europese landen. Beide argumenten zijn mijns inziens niet steekhoudend,
nu de medezeggenschap in het algemeen sterker is dan in andere landen en de or
geheimhouding kan worden opgelegd in Nederland. Een veel belangrijker argument
voor de ‘gewone’ toepassing van art. 25 WOR bij openbare biedingen, is naar mijn
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mening dat de Dertiende Richtlijn verbiedt dat afbreuk wordt gedaan aan nationale
bevoegdheden. Ondanks dat de minister niet spreekt over de Fusiegedragsregels, zal
waarschijnlijk hetzelfde gelden voor art. 4 FGR. Ook in art. 3 FGRwordt het tijdstip van
kennisgeving bij een openbaar bod naar achteren geschoven vanwege de mogelijk-
heid van koersgevoeligheid. In het algemeen kan dus worden gesteld dat bij een
aandelenfusie op de beurs de or later wordt geraadpleegd dan bij een bedrijfsfusie of
een juridische fusie.

Ondanks het vrijwel ontbreken van bevoegdheden voor werknemersvertegen-
woordigers bij een vijandige overname, kan de medezeggenschap een rol vervullen
bij het tegenhouden van een dergelijke overname. In paragraaf 7 besprak ik de
mogelijkheid financiële medezeggenschap in te zetten als een beschermingscon-
structie. Door het uitgeven van aandelen aan werknemers kan de zeggenschap van
een potentiële overnemer geneutraliseerd worden. Een dergelijke constructie brengt
het risico mee dat in een enquêteprocedure wordt geoordeeld dat de beschermings-
maatregel ongeoorloofd is. Dit wordt echter terughoudend getoetst door de
Ondernemingskamer.

Het participatieplan is in het algemeen geoorloofd als de doelwitvennootschap
kan aantonen dat de werknemers voordeel behalen bij deze regeling. In dit geval
moet het plan mede tot doel hebben de werknemers te laten participeren in de
aandeelhoudersvergadering.

Indien een fusie of overname eenmaal is geëffectueerd, heeft een ingrijpende wijzi-
ging in de zeggenschap plaatsgevonden. De medezeggenschap moet vervolgens
aangepast worden aan deze nieuwe zeggenschapsverhoudingen. De vraag rijst of
de or van de overdragende onderneming blijft bestaan en of de individuele onderne-
mingsraadsleden hun bevoegdheden behouden. Dit speelt overigens alleen bij de
bedrijfsfusie en juridische fusie, nu een aandelenfusie slechts wijzigingen aanbrengt
in de ondernemer/rechtspersoon en niet in de onderneming. De WOR bevat geen
regeling inzake het behoud van medezeggenschap na overdracht van de onderne-
ming. Indien het gaat om een overgang van onderneming in de zin van art. 7:662 e.v.,
bepaalt art. 6 van de Richtlijn dat de or blijft bestaan indien de onderneming na
overgang ‘als eenheid’ is blijven bestaan. Is dit niet het geval, dan moeten lidstaten
maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de werknemers die vertegenwoordigd
waren voor de overgang ook vertegenwoordigd blijven. In dit hoofdstuk heb ik aan de
hand van een aantal casusposities laten zien dat de WOR op dit punt niet richt-
lijnconform is. Een aanbeveling aan de wetgever is dan ook om dit artikel alsnog in de
WOR te implementeren.
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