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INLEIDING
In ons recht is voor rechtspersonen die aan bepaalde criteria voldoen de
zogenaamde structuurwet opgenomen. Voor "grote" naamloze en besloten
vennootschappen zijn deze regels neergelegd in de artikelen 152-164 en 262274 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Ingevolge deze wettelijke regelingen
moet een dergelijke rechtspersoon een raad van commissarissen hebben, die
het toezicht op het bestuur uitoefent. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt
tussen vennootschappen waarvoor het volledige structuurregime geldt en
vennootschappen die zijn onderworpen aan een verzwakt structuurregime. In
geval van een volledig structuurregime komt ingevolge artikel 2:162 (272) BW
de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van een bestuurder aan de raad van
commissarissen toe. Verder heeft in het volledig structuurregime de raad van
commissarissen krachtens artikel 2:163 (273) BW het recht de jaarrekening vast
te stellen. Bij een verzwakt regime zijn deze bepalingen uit de structuurwet
niet van toepassing op de betreffende vennootschap, waardoor deze bevoegdheden ingevolge de "gewone" wettelijke regelingen aan de algemene vergadering toekomen. 1
Een soortgelijke regeling is gegeven voor "grote" coöperaties en onderlinge
waarborgmaatschappijen in de artikelen 63a-63j Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.
In de thans actuele discussie omtrent corporate governance wordt een
sterkere positie van aandeelhouders bepleit. Ook bij de totstandkoming van
de structuurwet ten aanzien van "grote" naamloze en besloten vennootschappen is een versterking van de aandeelhouderspositie bepleit in het kader van
de gelijkberechtiging van de factoren kapitaal en arbeid. Deze wet houdt voor
de benoeming van commissarissen een systeem van gecontroleerde coöptatie
in. In dit systeem, waarin commissarissen worden benoemd door de raad van
commissarissen, komen zowel aan de algemene vergadering van aandeelhouders als aan de ondernemingsraad een aanbevelings- en bezwaarrecht toe met
betrekking tot de benoeming van commissarissen.
Teneinde recht te doen aan de idee van gelijkberechtiging is in de structuurwet aan de algemene vergadering van aandeelhouders de mogelijkheid gegeven
de meerderheid van haar rechten en verplichtingen uit de structuurwet over
te dragen aan een aandeelhouderscommissie. De algemene vergadering is
immers veelal niet in staat de aandeelhoudersrechten effectief uit te oefenen,

1

Zie de artikelen 2:132 (242), 133 (243) en 134 (244) voor wat betreft de benoeming en
het ontslag van bestuurders. De vaststelling van de jaarrekening is geregeld in anikel
2:101 (210) lid 3 BW.

1

terwijl de werknemers met de ondernemingsraad wel over een goed functionerend orgaan beschikken. Door middel van instelling van een aandeelhouderscommissie zouden de aandeelhouders eveneens kunnen beschikken
over een goed werkend orgaan ter uitoefening van de hun ingevolge de
structuurwet toekomende rechten. Hierbij is het eerdergenoemde onderscheid
tussen het volledig en het verzwakt structuurregime slechts in zoverre van
belang, dat bij een verzwakt regime de structuurwet geen regeling geeft ten
aanzien van de benoeming van bestuurders en de vaststelling van de jaarrekening. De structuurwet kent dan derhalve aan aandeelhouders geen rechten
of verplichtingen toe ten aanzien van deze bevoegdheden.
De voorgeschiedenis van de wettelijke regeling in artikel 2:158 (268) lid 11
BW omtrent de aandeelhouderscommissie wordt weergegeven in het eerste
hoofdstuk van deze dissertatie.
Om bovengenoemd doel van de aandeelhouderscommissie te verwezenlijken
moeten bepaalde eisen worden gesteld aan de instelling van de commissie, de
benoeming van haar leden en de overdracht van bevoegdheden aan de commissie. Dit wordt beschreven in het tweede hoofdstuk. In dat hoofdstuk
worden verder mogelijke voorzieningen omtrent het lidmaatschap en het
voorzitterschap van de aandeelhouderscommissie besproken, alsmede de
mogelijkheid van nadere regelgeving ten aanzien van de aandeelhouderscommissie door middel van een reglement.
In het derde hoofdstuk komen regelingen ten aanzien van het functioneren
van de aandeelhouderscommissie aan de orde. Ook wordt in dit hoofdstuk de
verhouding van de aandeelhouderscommissie tot de algemene vergadering van
aandeelhouders en andere bij de benoeming van commissarissen betrokken
organen behandeld.
Het vierde hoofdstuk handelt over de ontbinding van de commissie van
aandeelhouders. In dat hoofdstuk worden tevens het ongedaan maken van de
bevoegdhedenoverdracht aan de aandeelhouderscommissie, de verlenging van
deze overdracht van bevoegdheden en het ontslag van de leden van de
commissie besproken.
Naast een aandeelhouderscommissie in de zin van artikel 2:158 (268) lid 11
BW kan een informele aandeelhouderscommissie fungeren. Aan deze informele commissie van aandeelhouders zijn in het vijfde hoofdstuk enige beschouwingen gewijd. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk de vraag behandeld of in de
structuurwet ten aanzien van grote coöperaties of onderlinge waarborgmaatschappij aan de algemene ledenvergadering de mogelijkheid kan worden
2
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gegeven een ledencommissie in te stellen, analoog aan deze mogelijkheid in de
wettelijk regeling voor grote naamloze en besloten vennootschappen.
In hoofdstuk zes wordt in het kader van de thans actuele discussie over
corporate governance betoogd dat het onwenselijk is om het structuurregime
ingrijpend te wijzigen. Wel wordt een wijziging bepleit ten aanzien van de
beoordeling door de Ondernemingskamer van de redenen die ten grondslag
liggen aan een gemaakt bezwaar tegen de benoeming van een commissaris.
Daarnaast komt in dit hoofdstuk de vraag aan de orde of de positie van
aandeelhouders bij structuurvennootschappen verder versterkt zou kunnen
worden door middel van instelling van een aandeelhouderscommissie. Aan die
commissie zouden dan wellicht meer bevoegdheden moeten kunnen worden
overgedragen, dan thans mogelijk is. In dat kader wordt ook besproken met
welke bevoegdheden de mogelijk aan de aandeelhouderscommissie over te
dragen rechten verruimd zouden moeten worden. Deze vraag wordt vervolgens ook voor de aandeelhouderspositïe bij niet-structuur vennootschappen
besproken.
Op 4 september 1997 is aan 65 beursgenoteerde structuurvennootschappen
middels een brief verzocht mij een copie van hun statuten toe te sturen,
indien hun statuten in een aandeelhouderscommissie voorzien. In dat schrijven
is ook om toezending van het reglement voor de aandeelhouderscommissie
verzocht, indien een dergelijk reglement bestaat bij de betreffende vennootschap. O p dit verzoek hebben 38 beursgenoteerde structuurvennootschappen gereageerd. De in de statuten van die vennootschappen gevonden
bepalingen met betrekking tot de commissie van aandeelhouders zijn in een
bijlage opgenomen.
Naar aanleiding van het eerder genoemd verzoek zijn mij in totaal acht
reglementen voor aandeelhouderscommissies toegezonden, waarvan er zes in
een bijlage zijn opgenomen. De andere twee reglementen zijn op geanonimiseerde wijze verwerkt.
Als bijlagen zijn ook opgenomen de agenda met toelichting van de algemene
vergadering van koninklijke Nedlloyd N.V., gehouden op 21 mei 1997, en de
agenda van de algemene vergadering van ABN-AMRO Holding N.V.,
gehouden op 8 mei 1995.
Verder zijn een model-statutaire bepaling en een model-reglement met
betrekking tot een aandeelhouderscommissie als bijlage toegevoegd.
Het onderzoek is afgesloten per 1 februari 1998.
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HOOFDSTUK 1

VOORGESCHIEDENIS VAN ART. 2:158 (268) LID 11 BW

1. DE IDEE VAN GELIJKBERECimGING BIJ DE
STRUCTUURWIJZIGING
De idee van gelijkberechtiging van de factoren kapitaal en arbeid ligt mede
ten grondslag aan het voorstel van de Commissie Verdam tot wijziging van
de ondernemingsstructuur. 2 Deze commissie is op 20 juni 1960 door de
Minister van Justitie geïnstalleerd3 met als opdracht een onderzoek in te
stellen naar de vraag of de rechtsvorm van de onderneming herziening behoeft, en daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan het bestuur en
toezicht bij de grote onderneming, alsmede aan de publieke verantwoording
van de onderneming. 4 Met de kleinst mogelijke meerderheid stelt zij een
wijziging van de ondernemingsstructuur voor met betrekking tot het com
missariaat. Daarbij krijgen ook de werknemers inspraak bij de samenstelling
van de raad van commissarissen.
Omtrent dit voorstel brengt de SER op 19 september 1969 advies uit.5
Evenals de Commissie Verdam is de SER van mening dat een structuurwijzi
ging bij grote ondernemingen wenselijk is. Ook hij vindt dat daarbij inspraak
bij de samenstelling van een raad van commissarissen toegekend dient te
worden aan de werknemers, zij het op een andere manier dan de meerderheid
van de Commissie Verdam voor ogen staat. De SER stelt namelijk een coöpta
tiestelsel voor, terwijl de Commissie Verdam een stelsel van directe benoe
ming voorstaat.

2
3
4
5

Rapport Commissie Ondernemingsrecht ingesteld bij ministeriële beschikking
van de Minister van Justitie van 8 april 1960, Herziening van het Ondernemingsrecht, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1965, p. 23-24.
De Commissie Ondernemingsrecht, onder voorzitterschap van Prof. Mr. P.J.
Verdam, is bij ministeriële beschikking van 8 april 1960, Stcrt. 13 april 1960, nr.
73, ingesteld.
Rapport van de Commissie Ondernemingsrecht ingesteld bij ministeriële
beschikking van 8 april 1960, Herziening van het Ondernemingsrecht, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1965, p. 1.
SER-advies 1969/14, inzake de herziening van het ondernemingsrecht.
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Aansluitend op dit SER-advies wordt een wetsvoorstel ingediend met
betrekking tot de herziening van de ondernemingsstructuur. 6 Hieraan ligt de
idee van gelijkberechtiging van de factoren arbeid en kapitaal ten grondslag.
Blijkens de Memorie van Toelichting is hierbij gekozen voor een coöptatiestelsel als voorgesteld door de SER.7
Voorafgaande aan het wetsvoorstel hebben kapitaalverschaffers middels een
nota van de Vereniging Effectenbescherming (thans genaamd Vereniging van
Effectenbezitters) te kennen gegeven, de idee van gelijkberechtiging van de
factoren kapitaal en arbeid te ondersteunen.8

2. DE IDEE VAN GELIJKBERECHTIGING VANUIT DE FACTOR
KAPITAAL
In haar rapport merkt de Commissie Verdam reeds op, dat de betekenis van
de algemene vergadering afneemt als de aandeelhouder enkel belegger wordt,
met name bij grote ondernemingen met een sterk gespreid aandelenkapitaal.
In de literatuur wordt verder opgemerkt dat aandeelhouders in dergelijke vennootschappen zich vaak voornamelijk beschouwen als beleggers en zich ook
als zodanig gedragen. Zij zullen zelden of nooit een algemene vergadering
bezoeken en zijn veelal ondeskundig.'
Daarnaast zijn allerlei oligarchische regelingen debet aan de verminderde
invloed van aandeelhouders. Volgens de commissie heeft de algemene
vergadering echter nog voldoende betekenis. Die blijkt vooral als de onderneming onbevredigende resultaten behaalt. Daarom is naar haar mening een

6

7
8

9

6

Wetsontwerp 10 751 tot wijziging van het Wetboek van Koophandel (voorzieningen met betrekking tot de structuur der naamloze en besloten vennootschap)
van 20 juli 1970.
Memorie van Toelichting Tweede Kamer, Kamerstuk 10 751, nr. 3, Zitting
1969-1970, Wetsgeschiedenis р. Ш -Απ. 52h (Ш)- 2.
Vereniging Effectenbescherming, Herziening van het Ondernemingsrecht (nota
d.d. 22 mei 1970 aan de Minister van Justitie naar aanleiding van het SER-advies
d.d. 19 september 1969).
Die B.C. de, Vennootschapsrecht als ondernemingsrecht, S.E.W. 9 (1970), p.
498-490; Grinten W.C.L. van der, De aandeelhoudersvergadering en de NV, in:
Uit het Recht, Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan mr. PJ. Verdam,
Kluwer, Deventer, 1971, p. 296-297; Cremers J.H.F.J., Prioriteitsaandelen, Serie
monografieën vanwege het van der Heijden Instituut, Rechtspersonen- en
Vennootschapsrecht deel 5, Kluwer, Deventer, 1971, p. 5.
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wetsvoorstel om de algemene vergadering te activeren niet nodig.10
Deze mening wordt gedeeld door de SER. Hij merkt nog op dat de wettelijke
bevoegdheden van de algemene vergadering ook meer een basis vormen voor
controle dan voor beleid. Deze controlefunctie heeft in de praktijk voldoende
versterking gevonden door de Vereniging voor de Effectenhandel en door
bundeling van kapitaalbelangen via verenigingen voor de effectenbescherming,
de beleggingsmaatschappijen en institutionele beleggers.11
In tegenstelling tot de Commissie Verdam en de SER, is de Vereniging
Effectenbescherming12 van mening dat de algemene vergadering te beperkte
mogelijkheden biedt om de aandeelhoudersrechten tot hun recht te kunnen
laten komen. Daarom dient ook de positie van de kapitaalverschaffers
versterkt te worden om de door de structuurwijziging beoogde gelijkberechtiging van de factoren arbeid en kapitaal te bewerkstelligen.13 De Vereniging
Effectenbescherming hanteert dus de idee van gelijkberechtiging van de
factoren arbeid en kapitaal niet alleen ter onderbouwing van de medezeggenschap van de factor arbeid. Zij gebruikt dit idee ook om een versterking van
de positie van de kapitaalverschaffers te bepleiten.
Enkele kamerleden zijn vervolgens van mening, dat de rechtspositie van de
aandeelhouders door de voorgestelde structuurwijziging sterk verzwakt wordt.

10
11

12
13

Rapport van de Commissie Ondernemingsrecht ingesteld bij beschikking van de
Minister van Justitie van 8 april 1960, Herziening van het Ondernemingsrecht,
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1965, p. 13.
SER-advies 1969/14, inzake de herziening van het ondernemingsrecht, p. 12-13.
Zo ook Jansz HJ., Het wetsontwerp inzake de structuur van de naamloze en
besloten vennootschap, TWS 1971, p. 37-38. Jansz is van mening dat vaak
aandelenpakketten in vaste handen zijn. Die aandeelhouders zullen dan zeker ter
vergadering vertegenwoordigd zijn. Zie verder Mathijsen Gerst G.E., De NV en
haar organen, NV 47 (1969), p. 2.
Thans genaamd Vereniging van Effectenbezitters.
Vereniging Effectenbescherming, Herziening van het Ondernemingsrecht (nota
d.d. 22 mei 1970 aan de Minister van Justitie naar aanleiding van het SER-advies
d.d. 19 september 1969), p. 3. In deze zin ook Haardt W.L., De Commissaris,
preadvies voor de broederschap van candidaat-notarissen, 's-Gravenhage 1969, p.
35; Spit W.J.L., De "Open N.V." moet open!!, NV 46 (1968/1969), p. 204;
Rietkerk G., De bevoegdheidsverdeling tussen Bestuur, Raad van Commissarissen, Algemene vergadering van aandeelhouders en ondernemingsraad, NV 48
(1970-1971), p. 129-130; Zeijlemaker Jzn. Jb., De structuur van de naamloze
vennootschap en de onderneming, WPNR 5086 (1970), p. 295; Zeijlemaker Jzn.
Jb., De aandeelhouders, WPNR 5104 (1970), p. 511.
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De algemene vergadering is als geheel geen werkzaam orgaan.14 Naar aanleiding van enige opmerkingen van kamerleden in het voorlopig verslag, heeft
de minister van Justitie de Commissie Vennootschapsrecht om advies gevraagd
met betrekking tot de voorstellen van de Vereniging Effectenbescherming.
De Commissie Vennootschapsrecht bestrijdt de door de kamerleden opgemerkte verzwakking van de aandeelhouderspositie. De voorgestelde structuurwijziging vermindert volgens deze commissie de werkelijke zeggensmacht van
de algemene vergadering in de feitelijke verhoudingen nauwelijks. Zij constateert wel een vermindering van de formele zeggensmacht van de algemene
vergadering. Dat geeft echter op zichzelf geen reden tot een wettelijke versterking van de positie van de aandeelhouders.
Verder is er naar de mening van de Commissie Vennootschapsrecht in het
wetsontwerp 10 751 geen sprake van een gelijkberechtiging van de factoren
kapitaal en arbeid in de zin van een gelijke rechtspositie. De typisch vennootschapsrechtelijke zaken zijn namelijk voorbehouden aan de algemene
vergadering. Het geponeerde beginsel van gelijkberechtiging van de factoren
arbeid en kapitaal kan dus geen goede grondslag bieden ter versterking van de
positie van de kapitaalverschaffers.15 De minister deelt de opvatting van de
Commissie Vennootschapsrecht dat een wettelijke versterking van de positie
van aandeelhouders niet nodig is.16
Tijdens de mondelinge behandeling van wetsvoorstel 10 751 in de Tweede
Kamer is meerdere malen geopteerd voor een versterking van de aandeelhouderspositie.17 De grondslag voor deze versterking blijft de idee van gelijkberechtiging van werknemers en kapitaalverschaffers.
De reeds eerder aangevoerde verzwakking van de positie van aandeelhouder
en de ongeschiktheid van de algemene vergadering om de aandeelhoudersrech-

14

15
16
17

8

Voorlopig Verslag Tweede Kamer, Kamerstuk 10 751, nr. 8, Zitting 1970-1971,
p. 9-10.
Cremers J.H.F.J., Prioriteitsaandelen, Serie monografieën vanwege het Van der
Heijden Instituut, Rechtspersonen- en Vennootschapsrecht deel 5, Kluwer,
Deventer, 1971, p. 5. Cremers vermeldt een geval, waar de voorgestelde structuurwijziging een reële verzwakking van de aandeelhouderspositie ten gevolge
heeft. Te weten de vennootschap waarin geen oligarchische clausules voorkomen.
Nota Commissie Vennootschapsrecht, Wetsgeschiedenis p. Dif-65.
Memorie van Antwoord Tweede Kamer, Kamerstuk 10 751, nr. 10, Zitting
1970-1971, p. 11-12.
Rietkerk, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, p. 3039-3041, 3163;
Van den Bergh, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, p. 3068, 3171;
Nypels, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, p. 3074-3075.
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ten effectief uit te oefenen, zijn wederom redenen voor deze wens.18 Daarnaast
houdt het verlangen naar een dergelijke versterking ook verband met de vrees,
dat de nieuwe structuur na verloop van tijd zal gaan leiden tot een overheersende beïnvloeding van de onderneming door de werknemers. 19
Een kamerlid brengt daartegenin, dat de algemene vergadering een belangrijke
functie zal blijven vervullen. Vooral als de gang van zaken binnen de
onderneming onbevredigend is. Dit lid acht het verantwoord dat de aandeelhouders een stap terug doen, eveneens vanuit de idee van gelijkberechtiging.20
De Minister merkt tijdens het debat nogmaals op, dat het voorgestelde
systeem de feitelijke zeggensmacht van de aandeelhouders niet vermindert. 21
Verder kan naar zijn mening de algemene vergadering voldoende effectief
optreden als de zaken onbevredigend verlopen op grond van haar vennootschapsrechtelijke bevoegdheden ingevolge onder andere het jaarrekeningen- en
enquêterecht.

3. ONTWIKKELING VAN IDEEËN OMTRENT EEN
AANDEELHOUDERSCOMMISSIE
De idee van gelijkberechtiging van de factoren arbeid en kapitaal ligt ten
grondslag aan de ideeën omtrent een aandeelhouderscommissie. Volgens
voorstanders van een dergelijke commissie is de algemene vergadering niet in
staat de aandeelhoudersrechten effectief uit te oefenen. De werknemers daarentegen beschikken over een goed functionerende vertegenwoordiging middels
de ondernemingsraad. Een werkzaam vertegenwoordigend orgaan voor de
aandeelhouders is daarom noodzakelijk. De vrees dat de nieuwe ondernemingsstructuur na verloop van tijd toch tot een eenzijdige en overheersende
beïnvloeding van de onderneming door de werknemers en hun organisatie zal
leiden draagt daaraan bij.22

18
19
20
21
22

Zie ook Mathijsen Gerst G.E., Bezinning over de structuurwijziging van de
onderneming, T W S 1971, p. 53.
Rietkerk, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, p. 3041.
Boersma, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, p. 3050.
Minister Polak, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, p. 3155-3156.
Rietkerk, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, p. 3039-3040. Zie ook
Die B.C. de, Vennootschapsrecht als ondernemingsrecht, S.E.W. 9 (1970), p.
495-496; Rietkerk G., De bevoegdheidsverdeling tussen het Bestuur, Raad van
Commissarissen, algemene vergadering van aandeelhouders en ondernemingsraad, NV 48 (1970-1971), p. 129-130; Spit W.J.L., De "Open N.V." moet open!!,
NV 46 (1968/1969), p. 204; Zeijlemaker Jzn. Jb., De structuur van de naamloze
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De Vereniging Effectenbescherming stelt de instelling van een aandeelhouderscommissie voor ter versterking van de positie van de kapitaalverschaffers.23
Deze instelling moet dan wettelijk voorgeschreven worden voor n.v's,
waarvoor een ondernemingsraad verplicht is gesteld. Verder wordt door de
Vereniging Effectenbescherming aan deze commissie van aandeelhouders een
ruim takenpakket met bijbehorende bevoegdheden toegekend, te weten:
- voorbereiding van de aanbeveling van de algemene vergadering voor de
voordracht tot benoeming van commissarissen en advisering met betrekking tot de verklaring van geen bezwaar tegen een opgestelde voordracht;
- kennisneming van een voorgenomen benoeming van bestuurders en
eventueel overlegpleging daaromtrent met de raad van commissarissen;
- advisering van de algemene vergadering omtrent schorsing of ontslag van
commissarissen en omtrent een voorgenomen ontslag van bestuurders door
de raad van commissarissen;24
- voorbespreking jaarstukken;
- bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming;"
- bespreking van fundamentele beslissingen26 en besluiten ingevolge het door
de SER in zijn advies 1969/14 voorgestelde art. 50j Wetboek van Koophandel;
- bespreking van besluiten omtrent de winstverdeling;
- bijeenroeping van de algemene vergadering in dringende gevallen;
- leiding geven aan algemene vergaderingen voor onderling beraad waarin
benoemingen, schorsingen of ontslagen van commissarissen of bestuurders
worden behandeld;
- advisering van en verantwoording aan de algemene vergadering met
betrekking tot bovengenoemde taken, voor zover niet reeds voorgeschreven.

23

24

25
26

10

vennootschap en de onderneming, WPNR 5086 (1970), p. 295, De aandeelhouder, WPNR 5104 (1970), p. 511.
Vereniging Effectenbescherming, Herziening van het Ondernemingsrecht (nota
d.d. 22 mei 1970 aan de Minister van Justitie naar aanleiding van het SER-advies
d.d. 19 september 1969). Zie over dit voorstel ook Die B.C. de, Vennootschapsrecht als ondernemingsrecht, S.E.W. 9 (1970), p. 495-496; Mathijsen Gerst G.E.,
TWinning over de structuurwijziging van de onderneming, T W S 1971, p. 53.
Over een voorgenomen ontslag van bestuurders door de raad van commissarissen moet volgens het SER-advies 1969/14, inzake de herziening van het
ondernemingsrecht, de algemene vergadering worden gehoord.
Analoog aan de toenmalige art. 24 leden 1 en 4 wetsontwerp WOR.
Analoog aan het toenmalige art. 25 wetsontwerp WOR.
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In het door de Minister van Justitie aan de Commissie Vennootschapsrecht
gevraagde advies wordt op deze voorstellen kritiek geleverd.27 Met uitzondering van één tegenstem ziet deze commissie in de aandeelhouderscommissie
zoals voorgesteld een pseudo-raad van commissarissen. Een dergelijk orgaan
past naar haar mening niet binnen de voorgestelde structuur van grote
vennootschappen. Ook zij is van mening dat een vertegenwoordiging van de
algemene vergadering soms nuttig kan zijn, maar institutionalisering daarvan
in de wet is niet nodig. De algemene vergadering kan een commissie uit haar
midden zonder wettelijk bevoegdheden instellen, indien daaraan behoefte
bestaat. Met de instelling van een commissie van aandeelhouders die omtrent
een bepaald onderwerp voorlichting geeft aan de algemene vergadering, treedt
de laatste niet buiten haar bevoegdheden.
Eén lid van de Commissie Vennootschapsrecht is een andere mening
toegedaan. Hij acht de instelling van een aandeelhouderscommissie bevorderlijk voor de uitoefening van de aandeelhoudersrechten. De wet moet daarom
de benoeming van een commissie van aandeelhouders mogelijk maken. Die
commissie moet in ieder geval tot taak hebben de algemene vergadering te
vertegenwoordigen bij het overleg met de raad van commissarissen over de
benoeming van commissarissen en het ontslag van bestuurders. Andere taken
kunnen bij de statuten aan de aandeelhouderscommissie overgedragen worden.
Deze moeten dan door de wet worden opgesomd. Daarbij moeten echter niet
alle taken die de Vereniging Effectenbescherming voorstaat, worden begrepen.
De Minister van Justitie sluit zich aan bij de kritiek van de meerderheid van
de Commissie Vennootschapsrecht.28
De geponeerde mogelijkheid van de algemene vergadering om zelf een
commissie van aandeelhouders in te stellen, doet bij enkele kamerleden vragen

27

28

Nota Commissie Vennootschapsrecht, Wetsgeschiedenis p. DCf-63.
Zie ook Grinten W.C.L. van der, De aandeelhoudersvergadering en de NV, in:
Uit het Recht, Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan mr. P J . Verdam,
Kluwer, Deventer, 1971, p. 301. Van der Grinten deelt de conclusies van de
Commissie Vennootschapsrecht omtrent een aandeelhouderscommissie. Anders
Rietkerk G., De bevoegdheidsverdeling tussen het Bestuur, Raad van Commissarissen, algemene vergadering van aandeelhouders en ondernemingsraad, NV 48
(1970), p. 129-130; Zeijlemaker Jzn. Jb., De aandeelhouders, WPNR 5104 (1970),
p. 511. Deze schrijvers zijn van mening dat instelling van een aandeelhouderscommissie noodzakelijk is. De commissie van aandeelhouders kan een uitgebreid
takenpakket krijgen, zonder dat zij daardoor in strijd komt met de voorgestelde
structuurwij ziging.
Memorie van Antwoord Tweede Kamer, Kamerstuk 10 751, nr. 10, Zitting
1970-1971, p. 12.
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rijzen met betrekking tot de benoemingsprocedure van commissarissen en
bestuurders. Gaat het bij het vetorecht van de algemene vergadering niet om
een onoverdraagbaar recht van de vergadering zelf? En is het dan mogelijk ter
zake van deze benoemingsprocedure een aandeelhouderscommissie in te
stellen, die dit recht zal uitoefenen zonder daartoe in de wet de mogelijkheid
te geven?29
In antwoord hierop geven de bewindslieden te kennen, statutaire delegatie
van bevoegdheden aan een aandeelhouderscommissie onwenselijk te vinden.
Voor een dergelijke delegatie achten zij inderdaad een wettelijke regeling
noodzakelijk. Zij zijn van mening dat een dergelijke delegatie de positie van
de aandeelhouders en de algemene vergadering juist zal verzwakken. De algemene vergadering raakt bij een dergelijke overdracht haar rechten immers
kwijt. Zij kan niets doen, indien een aandeelhouderscommissie achteraf bezien
tegen de wil van de meerderheid van de algemene vergadering heeft gehandeld.
Een commissie van aandeelhouders met een adviserende taak met betrekking
tot bedoelde benoemingsprocedure kan de algemene vergadering zelf
instellen.30
De weergegeven stellingen van de bewindslieden vinden in de Tweede Kamer
slechts geringe steun.31 Wel zijn allen het eens over de afwijzing van een
"pseudo"-raad van commissarissen als voorgesteld door de Vereniging
Effectenbescherming. De meerderheid van de Kamer steunt daarentegen een
amendement van Rietkerk c.s.32:

29
30
31

32
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Eindverslag Tweede Kamer, Kamerstuk 10 751, nr. 13, Zining 1970-1971, p. 1.
Nota naar aanleiding van het Eindverslag Tweede Kamer, Kamerstuk 10 751, nr.
14, Zitting 1970-1971, p. 1.
Enkel de A.R.P.-fractie onderschrijft aanvankelijk de stelling van de bewindslieden als verwoord in de Memorie van Antwoord Tweede Kamer, Handelingen
Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, p. 3050.
Amendement van Rietkerk c.s., Kamerstuk 10 751, nr. 17, Zitting 1970-1971.
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"Artikel III
A. In artikel 52h wordt vóór het voorlaatste lid een lid toegevoegd,
luidende:
De algemene vergadering van aandeelhouders kan de bevoegdheden
en verplichtingen die haar en haar vertegenwoordigers volgens dit
artikel toekomen, voor een door haar te bepalen duur van telkens ten
hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie
van aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval geeft de
raad van commissarissen, met inachtneming van het derde lid van
artikel 50b, aan de commissie kennis van de naam van degene die hij
tot commissaris wenst te benoemen.
B. In de laatste zin van artikel 52i worden de woorden "tiende en
twaalfde" vervangen door:
tiende, elfde en dertiende.
C. Aan het slot van het tweede lid van artikel 52k wordt een zin toegevoegd, luidende: Het elfde lid van artikel 52h is van overeenkomstige
toepassing.
D. Aan artikel 521 wordt een zin toegevoegd, luidende: Het elfde lid van
artikel 52h is van overeenkomstige toepassing.
Artikel V
De punt aan het slot van het tweede lid van artikel 28a vervalt; achter
het woord "aandeelhouders" wordt gevoegd: of van de door haar overeenkomstig artikel 52b van het Wetboek van Koophandel aangewezen
commissie van aandeelhouders.
(Wordt het amendement op de ondernemingskamer aanvaard, dan komt
in artikel ΙΠ onderdeel В te vervallen, en wordt in de onderdelen С en
D in plaats van "elfde" gelezen: tiende)."
Volgens Rietkerk is voor een gelijke invloed van aandeelhouders en werkne
mers bij voordrachten en benoemingen nodig, dat ook de aandeelhouders een
commissie moeten kunnen instellen. Die zal dan niet alleen adviserend en
voorbereidend werk moeten doen, maar ook de door het wetsontwerp nieuw
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omschreven bevoegdheden van aandeelhouders effectief moeten kunnen uitoefenen.
Hiervoor heeft hij een commissie van aandeelhouders op het oog die zich,
anders dan de Vereniging Effectenbescherming voorstelt, beperkt tot de in de
wet toegekende bevoegdheden met betrekking tot de benoeming van commissarissen en bestuurders. Zijn amendement houdt in, dat de algemene vergadering van aandeelhouders de haar toekomende bevoegdheden en verplichtingen
voor de duur van hoogstens twee jaren moet kunnen overdragen aan een aandeelhouderscommissie.33 Verder moet de, in artikel 28a lid 2 Handelsregisterwet gegeven, mogelijkheid om doorhaling van een inschrijving als structuurvennootschap te verzoeken, ook aan de commissie van aandeelhouders
toekomen. Hij beoogt echter geen dwingende wettelijke verplichting tot
instelling van een aandeelhouderscommissie.
De minister blijft van mening dat een bevoegdheidsoverdracht niet nodig is.
Een eventuele aandeelhouderscommissie met een adviserende en voorbereidende taak tegenover de algemene vergadering, is voor een effectieve uitoefening van de bedoelde aandeelhoudersrechten voldoende. De eindbeslissing
omtrent een voordracht of benoeming ligt dan nog bij de algemene vergadering. Een beperking van de bevoegdheden van de algemene vergadering door
een bevoegdhedenoverdracht aan een commissie van aandeelhouders is
derhalve niet noodzakelijk.
Verder heeft de bewindsman ernstig bezwaar tegen de onherroepelijkheid van
een dergelijke overdracht. Heeft de algemene vergadering haar bevoegdheden
eenmaal uit handen gegeven, dan kan zij dat niet tussentijds ongedaan maken.
In de periode waarin een aandeelhouderscommissie die bevoegdheden heeft,
kan veel veranderen en als de algemene vergadering tussentijds op de bevoegdheidsoverdracht wil terugkomen moet dat mogelijk zijn.34
Hiertegen voert Rietkerk aan dat het amendement geen verplichting inhoudt
tot het instellen van een aandeelhouderscommissie, maar alleen de mogelijkheid daartoe schept. Verder kan de algemene vergadering met betrekking tot
een delegatie van haar bevoegdheden zelf beslissen voor hoelang en ten
aanzien van welke bevoegdheden die overdracht zal plaatsvinden. Dit geeft
voldoende waarborgen om een te vergaande afkalving van de bevoegdheden
van de algemene vergadering te voorkomen. 35

33
34
35
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Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, p. 3039-3040.
Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, p. 3156.
Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, p. 3163.

Voorgeschiedenis van art. 2:158 (268) lid 11 BW

Het verweer uit de kamer kan de bezwaren van de bewindsman niet weg
nemen. Het niet uit handen geven van de beslissingsbevoegdheid is naar zijn
mening nog steeds belangrijk. O m aan zijn bezwaren tegemoet te komen dient
de intrekkingsbevoegdheid op staande voet met betrekking tot de bevoegd
36
heidsoverdracht voor de algemene vergadering gewaarborgd te zijn.
Naar aanleiding van de opmerkingen van de minister wijzigen Rietkerk c.s.
hun amendement zodanig, dat aan diens bezwaar met betrekking tot de
intrekkingsbevoegdheid tegemoet wordt gekomen. Zij voegen aan het slot van
artikel Ш, onderdeel A van het oorspronkelijke amendement toe: "De alge
37
mene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken." De
Tweede Kamer neemt dit gewijzigd amendement vervolgens bij hoofdelijke
stemming aan.
Tijdens de behandeling van het onderhavige wetsvoorstel in de Eerste Kamer
komt de vraag ter sprake, of de verhouding tussen de algemene vergadering
en de aandeelhouderscommissie een nadere regeling behoeft. De minister geeft
daarop te kennen, dat aan een wettelijke regeling geen behoefte is. Voor zover
een nadere regeling noodzakelijk blijkt te zijn, kan deze bij statuten of in het
instellingsbesluit gegeven worden. 38
Het wetsvoorstel 10 751 heeft geleid tot de wet van 6 mei 1971, houdende
wijziging van het Wetboek van Koophandel (Voorzieningen met betrekking
tot de structuur der naamloze en besloten vennootschap), Stb. 1971, 289. Het
gewijzigd amendement van Rietkerk c.s. is daarin als lid 11 van artikel 52h
Wetboek van Koophandel en een gewijzigd artikel 28a Handelsregisterwet
opgenomen.
Bij de inwerkingtreding van Boek 2 BW is de regeling van artikel 52h lid 11
Wetboek van Koophandel nagenoeg ongewijzigd opgenomen in de huidige
artikelen 2:158 en 2:268 lid 11 BW. Alleen de verplichting voor de raad van
commissarissen tot kennisgeving van de naam van degene die hij tot com
missaris wenst te benoemen aan de aandeelhouderscommissie, is toegevoegd
aan het oude artikel 52h Wetboek van Koophandel. Dit houdt echter geen
verandering in de ideeën omtrent de commissie van aandeelhouders in.

36
37
38

Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, p. 3179.
Gewijzigd amendement van Rietkerk c.s., Kamerstuk 10 751, nr. 38. Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, p. 3200.
Memorie van Antwoord Eerste Kamer, opgenomen in Eindverslag van de vaste
Commissie voor Economische Zaken en Justitie omtrent de wetsontwerpen 10
400, 10 689, 10 751 en 11 174, nr. 202b, Zitting 1970-1971, Wetsgeschiedenis p.
Ш-289.
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INSTELLEN VAN EEN AANDEELHOUDERSCOMMISSIE

1. INSTELLINGSBESLUIT
§1.1.

Instellingsbevoegdheid

Een wettelijke regeling van de commissie van aandeelhouders is gegeven in
artikel 2:158 (268) lid 11 BW. Ingevolge deze bepaling berust de bevoegdheid
om een aandeelhouderscommissie in te stellen bij de algemene vergadering.
Dit is een recht van de algemene vergadering, geen plicht.
Artikel 2:158 (268) lid 11 BW is dwingendrechtelijk van aard. Een nadere
statutaire regeling om een commissie van aandeelhouders te kunnen instellen
is niet nodig.3'
De dwingendrechtelijke aard van de bepaling brengt verder met zich, dat de
statuten de bevoegdheid een aandeelhouderscommissie in te stellen niet aan de
algemene vergadering kunnen ontzeggen. Een statutaire verplichting een
commissie van aandeelhouders in te stellen, is evenmin mogelijk.40 Artikel
2:158 (268) lid 11 BW spreekt immers van een kunnen overdragen van bevoegdheden aan een aandeelhouderscommissie.41
Aan een aandeelhouderscommissie kunnen bevoegdheden van de algemene
vergadering met betrekking tot de benoeming van commissarissen en bestuurders bij structuurvennootschappen, overgedragen worden. Deze bevoegdheden
zijn wezenlijk voor het aan het structuurregime ten grondslag liggende
beginsel van gelijkberechtiging van de factoren arbeid en kapitaal. Met deze

39

40
41

Blanco Fernández J.M., Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht
deel 19, p. 120; Francken J.Ch., Statuten van structuurvennootschappen, p. 33;
Handboek, nr. 289, p. 508; Grinten W.C.L. van der, De benoeming van commissarissen bij de "grote vennootschap", NV 50 (1972), p. 94; Honée H.J.M.N.,
Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 19, p. 113;
Noordewier HJ., De "Coöptatiecommissie", TVVS 1973, p. 113.
Grinten W.C.L. van der, De benoeming van commissarissen bij de "grote
vennootschap", NV 50 (1972), p. 94.
De discretionaire aard van de bevoegdheid van de algemene vergadering om een
aandeelhouderscommissie in te stellen wordt door Rietkerk benadrukt tijdens de
behandeling van wetsontwerp 10 751 in de Tweede Kamer, Handelingen
Tweede Kamer, Zining 1970-1971, p. 3163.
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bevoegdhedenoverdracht en vervolgens de uitoefening van de overgedragen
aandeelhoudersrechten door een commissie van aandeelhouders, wordt in het
kader van genoemde gelijkberechtiging een versterking van de aandeelhouderspositie beoogd.42 Een statutaire bepaling die voor de instelling van een
aandeelhouderscommissie een voorstel of goedkeuring van een ander orgaan
vereist, doet afbreuk aan deze versterking van de aandeelhouderspositie en
daarmee aan het beginsel van gelijkberechtiging. Een dergelijk statutaire regel
is derhalve in strijd met het systeem van de stractuurwet. 43
De algemene vergadering kan de bevoegdheid tot instelling van een aandeelhouderscommissie niet aan een ander orgaan overdragen. Voor overdracht van
een aan de algemene vergadering toekomende bevoegdheid is een wettelijke
grondslag vereist.44 Ten aanzien van de bevoegdheid van de algemene
vergadering een commissie van aandeelhouders in te stellen conform artikel
2:158 (268) lid 11 BW, kent de wet een dergelijke delegatiemogelijkheid niet.

$1.2. Besluit tot instelling
$1.2.1. Oproeping en agendering
Onderwerpen die in een algemene vergadering van een n.v. behandeld zullen
worden, moeten ingevolge artikel 2:114 lid 1 BW bij de oproeping tot die
vergadering worden vermeld. Deze bepaling biedt daarnaast de mogelijkheid

42
43

Zie §3 van hoofdstuk 1.
In die zin ook Grinten W.C.L. van der, De benoeming van commissarissen bij
de "grote vennootschap", NV 50 (1972), p. 94; Ingh F.J.P. van den, Naar een
uitbreiding van de bevoegdheden van de aandeelhouderscommissie?, WPNR
6068 (1992), p. 806; Lubbers A.G., De algemene vergadering van aandeelhouders
en de benoeming van commissarissen, in: Serie monografieën vanwege het Van
der Heijden Instituut deel 9, p. 60; Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p. 492; Maeijer
J.M.M., Herbezinning op de functie van commissarissen, in:
Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 7, p. 34; Voogd
R.P., Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 32, p. 267,
282-283.

44
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Wel door de vergadering van prioriteitsaandeelhouders volgens: Uniken Venema
CAE., Vragen Vennootschapsdag 1971, T W S 1971, p. 213-214.
Zie met betrekking tot overdracht van bevoegdheden door de algemene vergadering verder §3.2. van dit hoofdstuk.
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een mededeling in de oproeping op te nemen, dat er een afschrift van de
agenda ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap.
De tweede mogelijkheid geldt ingevolge artikel 2:123 lid 1 BW niet ten
aanzien van een voorstel tot statutenwijziging. Bij de oproeping zal altijd
vermeld moeten worden dat een dergelijke voorstel op de algemene vergade
ring behandeld zal worden. Het is wel mogelijk de inhoud van het voorstel
tot wijziging ter inzage te leggen. In de oproeping dient dan vermeld te
worden, dat een voorstel tot statutenwijziging ter inzage ligt.45
De regeling van artikel 2:123 BW moet waarborgen, dat belanghebbenden
weten dat ter vergadering een voorstel tot statutenwijziging behandeld zal
worden en zij tijdig van dit voorstel kennis kunnen nemen. 46 Dit vanwege de
mogelijk ingrijpende aard van een dergelijke wijziging. Belanghebbenden
moeten kunnen besluiten of zij ter vergadering aanwezig willen zijn om hun
belangen te verdedigen in het kader van een voorgenomen statutenwijziging.
Bij de instelling van een aandeelhouderscommissie is sprake van een beoogde
bevoegdhedenoverdracht. De algemene vergadering zal bepaalde bevoegdheden
aan de commissie van aandeelhouders overdragen. Deze kan zij dan niet meer
zelf uitoefenen.47 Dit is dermate ingrijpend van aard, dat evenals bij een
statutenwijziging de belanghebbenden hiervan tijdig op de hoogte moeten
worden gesteld. Artikel 2:123 BW dient daarom analoog te worden toegepast
op de instelling van een aandeelhouderscommissie.
Bij de b.v. is de oproeping anders geregeld dan bij de n.v. Artikel 2:223 BW
bepaalt, dat de oproeping geschiedt middels oproepingsbrieven gericht aan de
adressen van de aandeelhouders. Bij een n.v. vindt oproeping ingevolge artikel
2:113 BW plaats door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad. Tenzij
aandelen aan toonder of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten aan toonder zijn uitgegeven, kunnen de statuten van de n.v. het
anders regelen. Bij de b.v. worden houders van bewilligde certificaten ook
door een dergelijke aankondiging opgeroepen, tenzij de statuten anders
bepalen.

45
46
47

Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 543, p. 780; Handboek nr. 345, p. 599; Schwarz CA.,
Losbladige Rechtspersonen, Artikel 123, p. 123-2.
Memorie van Toelichting, Kamerstuk 15 304, nr. 3, Zitting 1978-1979, p. 51.
Wil de algemene vergadering de overgedragen bevoegdheden weer zelf uitoefe
nen, dan moet zij daartoe eerst de overdracht ongedaan maken. Ingevolge artikel
2:158 (268) lid 11 BW is dat te allen tijde mogelijk.
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Artikel 2:224 BW schrijft voor dat de oproepmgsbrieven de te behandelen
onderwerpen vermelden of vermelden dat de agenda ter inzage ten kantore
van de vennootschap ligt.
Ook bij de b.v. geldt ingevolge artikel 2:233 BW dat een voorstel tot
statutenwijziging altijd bij de oproeping moet worden vermeld. De regeling
van artikel 2:233 BW is gelijk aan die van artikel 2:123 BW. Evenals bij de
n.v. is de instelling van en de bevoegdhedenoverdracht aan een aandeelhou
derscommissie bij een b.v. dermate ingrijpend van aard, dat artikel 2:233 BW
analoog dient te worden toegepast.
Een wettig besluit tot instelling van een aandeelhouderscommissie kan enkel
genomen worden als deze instelling is geagendeerd. Zonder agendering kan
een dergelijk besluit slechts genomen worden met eenparigheid van stemmen
48
in een voltallige vergadering, ingevolge artikel 2:114 (224) lid 2 BW.
Van een voltallige vergadering is sprake als het gehele kapitaal vertegen
woordigd is. Hiervan is naar de mening van Van der Grinten sprake, als alle
stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In zijn optiek is de
aanwezigheid van niet-stemgerechtigde vergadergerechtigden niet vereist om
een besluit ingevolge artikel 2:114 (224) lid 2 BW te kunnen nemen. 4 9
Als argument voor deze stelling wordt wel naar voren gebracht, dat de
vereiste voltalligheid in het tweede lid van artikel 2:114 (224) BW de zwaarst
mogelijke quorumeis is. Artikel 2:24d BW bepaalt dat bij de vaststelling in
hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, geen rekening wordt
gehouden met aandelen waarvoor wettelijk geen stem kan worden uitgebracht.
Bij een quorumeis wil vertegenwoordiging van kapitaal dus zeggen: de
aanwezigheid of vertegenwoordiging van stemgerechtigden. 50

48

49

50
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Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p. 492; Handboek, nr. 289, p. 508; Grinten W.C.L.
van der, De benoeming van commissarissen bij de "grote vennootschap", NV 50
(1972), p. 94; Noordewier HJ., De "Coöptatiecommissie", T W S 1973, p. 113.
Handboek, nr. 209, p. 358. In die zin ook Zaman D.F.F.M., Verdeling, beperking en opschorting van aan aandelen verbonden rechten en besluitvorming
door de algemene vergadering, T W S 1982, p. 303; Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 269
en 270, p. 331, 332.
Zaman D.F.F.M., Verdeling, beperking en opschorting van aan aandelen
verbonden rechten en besluitvorming door de algemene vergadering, T W S
1982, p. 303. Zaman constateert een tegenstrijdigheid in de wet. Vergader
gerechtigden zonder stemrecht kunnen als belanghebbenden een ingevolge
artikel 2:114 (224) BW wettig genomen besluit wegens strijd met de wet en
mogelijk de statuten (oproepingsplicht) aantasten indien zij niet voor de
betreffende vergadering zijn opgeroepen. Een verdere inconsequentie die Zaman

Instellen van een aandeelkouderscommissie; bevoegdhedenoverdracht

De bedoeling van artikel 2:114 (224) lid 2 BW is echter een geheel andere dan
de bedoeling van een quorumeis. Een quorumeis wordt gesteld om te
voorkomen dat een bepaald besluit genomen kan worden door een meerderheid van toevallig aanwezige stemgerechtigden. Dit onder meer ter bescherming van de minderheidsaandeelhouders. De bepaling van het tweede lid van
artikel 2:114 BW beoogt te voorkomen dat een besluit genomen kan worden,
zonder dat vergadergerechtigden hebben kunnen beoordelen of hun aanwezigheid op de vergadering gewenst is. Indien alle vergadergerechtigden ter
vergadering aanwezig zijn, en het besluit unaniem wordt genomen, is aan deze
doelstelling voldaan. De bepaling van artikel 2:24d BW betekent derhalve
geenszins dat de vergadergerechtigden zonder stemrecht op grond van dit
artikel niet onder het gehele geplaatste kapitaal in de zin van artikel 2:114
(224) lid 2 BW vallen.
Verder is de mening van Van der Grinten mijns inziens in strijd met de
kennelijke bedoeling van de wetgever als blijkt uit artikel 2:128 (238) BW.
Besluitvorming buiten vergadering is verboden als er met medewerking van
de vennootschap certificaten zijn uitgegeven. De wetgever bedoelt houders van
bewilligde certificaten de gelegenheid te geven de besluitvorming ter vergadering te beïnvloeden en besluiten direct te vernemen.51 Gelet op de bedoeling
van de wetgever moeten de niet-stemgerechtigde vergadergerechtigden in staat
gesteld worden hun belangen ter vergadering te behartigen. Indien een onderwerp niet is geagendeerd, kunnen de vergadergerechtigden zonder stemrecht
niet beoordelen of hun belangen hun aanwezigheid ter vergadering vorderen.
Onder het gehele kapitaal in de zin van artikel 2:114 (224) lid 2 BW moeten
dus ook vergadergerechtigden zonder stemrecht worden verstaan.52

51

52

constateert is dat het ingevolge genoemde bepalingen mogelijk is te vergaderen
en te besluiten buiten de niet-stemgerechtigde vergadergerechtigden om. Deze
tegenstrijdigheid en inconsequentie zouden op te heffen zijn door te bepalen dat
geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen bij een gebrek in de
oproeping, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin alle personen met certificaathoudersrechten zijn vertegenwoordigd.
Schwarz CA., Losbladige Rechtspersonen, Artikel 123, aantekening 2, p. 123-3;
Waaijer B.C.M., In de algemene vergadering van aandeelhouders vergaderen niet
alleen aandeelhouders, De Notarisklerk juli 1995, p. 119.
In die zin ook Ingh F.J.P. van den, Serie monografieën vanwege het Van der
Heijden Instituut deel 35, p. 260; Sanders/Westbroek, nr. 8.2.2, p. 230, nr. 8.2.3,
p. 231; Schwarz CA., Losbladige Rechtspersonen, Artikel 114, p. 114-3;
Schwarz en Schuyt, opmerking tijdens de discussie, in: Serie monografieën
vanwege het Van der Heijden Instituut deel 45, p. 102; Waaijer B.C.M., In de
algemene vergadering van aandeelhouders vergaderen niet alleen aandeelhouders,
De Notarisklerk juli 1995, p. 119. Waaijer motiveert deze uitleg van artikel
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Maeijer meent evenals Van der Grinten dat de afwezigheid op de algemene
vergadering van vergadergerechtigden zonder stemrecht niet in de weg staat
aan een ingevolge artikel 2:114 (224) lid 2 BW rechtsgeldige besluitvorming
omtrent een niet geagendeerd onderwerp. Daarbij is van belang dat het tweede
lid van artikel 2:114 (224) BW uitgaat van de veronderstelling dat de oproe
ping zelf wel aan de daarvoor gestelde wettelijke en statutaire vereisten
voldoet, zodat ook de niet-stemgerechtigde vergadergerechtigden zijn opgeroe
pen. De niet-stemgerechtigde vergadergerechtigden hebben dan de mogelijk
heid gekregen op de algemene vergadering aanwezig te zijn en daar het woord
te voeren. Naar zijn mening is dit anders indien deze personen in het geheel
niet zijn opgeroepen. In een dergelijk geval voldoet de oproeping niet aan de
wettelijke vereisten als gesteld in artikel 2:113 en 2:223 BW. Artikel 2:114
(224) BW is derhalve niet van toepassing. Volgens Maeijer kunnen dan geen
wettige besluiten worden genomen ingevolge artikel 2:115 (225) BW. Gelet op
de bedoeling van de wetgever kan de vernietigbaarheid van de besluiten op
grond van artikel 2:115 (225) BW bij afwezigheid van vergadergerechtigden
zonder stemrecht niet worden geheeld op de in die bepaling aangegeven wijze,
te weten besluitvorming met algemene stemmen in een vergadering waarin het
gehele kapitaal vertegenwoordigd is. Deze bedoeling leidt Maeijer met name
uit de artikelen 2:128 en 2:238 BW af.53
Het feit dat vergadergerechtigden zonder stemrecht door de oproeping tot de
vergadering in de gelegenheid zijn gesteld de vergadering bij te wonen en
desgewenst het woord te voeren, doet er niet aan af dat zij bij niet geagen
deerde onderwerpen niet hebben kunnen beoordelen of hun belangen hun
aanwezigheid ter vergadering vorderen. De opvatting van Maeijer strookt
mijns inziens derhalve niet geheel met de bedoeling van de wetgever om
zowel bij artikel 2:114 (224) lid 2 als 2:115 (225) BW onder "het gehele
kapitaal" ook de vergadergerechtigden zonder stemrecht verstaan.

53
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2:128 (238) BW verder met het argument dat net als bij besluitvorming in een
vergadering waarbij de vergadervereisten in acht zijn genomen, ook bij de
besluitvorming in geval van een vergadering zonder inachtneming van de
vergadervereisten of buiten vergadering met de vergadergerechtigden zonder
stemrecht rekening moet worden gehouden. Zou dat anders zijn, dan zou er
voor de stemgerechtigden een premie bestaan op het negeren van vergaderver
eisten of op besluitvorming buiten vergadering. Zij zouden dan immers geen
rekening hoeven te houden met de rechten van de vergadergerechtigden zonder
stemrecht.
Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 269 en 270, p. 331, 332.
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De tweede voorwaarde genoemd in artikel 2:114 (224) lid 2 BW is de
unanimiteit. "Met algemene stemmen" moet hier worden verstaan als: zonder
tegenstem. Een besluit kan dus ook tot stand komen indien één of meer
stemgerechtigden niet, ongeldig of blanco stemmen.54 Aangezien alle stemgerechtigden aanwezig zijn, kan een tegenstander van een dergelijk besluit op
eenvoudige wijze het nemen van dit besluit blokkeren. Hij hoeft enkel tegen
te stemmen.
Ten aanzien van de besluitvorming binnen een meerhoofdig orgaan van een
rechtspersoon geldt ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 15 juli 1968,
NJ 1969,101 (Wijsmuller) dat een besluit tot stand dient te komen "als vrucht
van onderling overleg van alle leden van dat orgaan die, na daartoe in de
gelegenheid te zijn gesteld, aan dat overleg wensen deel te nemen." Gezien de
bewoording van de Hoge Raad leest G.J. Scholten in zijn noot onder voornoemd arrest deze uitspraak van de Hoge Raad mijns inziens terecht als
algemeen geldend voor alle meerhoofdige organen van alle rechtspersonen.
Deze norm geldt derhalve ook voor de algemene vergadering van een besloten
of naamloze vennootschap. 55
Een besluit dat in strijd met deze norm is genomen, is volgens Van der
Grinten vernietigbaar op grond van artikel 2:15 lid 2 sub a BW.56 De bedoelde

54
55

56

Handboek, nr. 209, p. 358.
In die zin ook Pido Α., Löwensteyn F.J.W., Het Nederlands burgerlijk recht,
deel 2. Rechtspersonenrecht, derde druk, Gouda Quint BV, Arnhem, 1994, nr.
1.77, p. 83. Zie ook Dijk/Van der Ploeg, Van vereniging en stichting, coöperatie
en onderlinge waarborgmaatschappij, derde herziene druk, Gouda Quint BV,
Deventer, 1997, nr. 7.4, p. 139 meent dat de Wijsmuller-norm toegepast dient te
worden op de besluitvorming in de algemene vergadering van een vereniging.
Voornoemde auteurs wijzen overigens allen op het feit dat het in het Wijsmuller-arrest niet de besluitvorming in een algemene vergadering betrof, maar in een
bestuursorgaan. Slagter W.J., Compendium van het ondernemingsrecht, zevende
druk, Kluwer, Deventer, 1996, §19, p. 61 bepleit een beperktere werkingssfeer
van dit arrest. Zie ook Slagter W.J., Besluitvormingsprocessen, in: Miscellanea,
Jurisconsulto vero Dedicata (Bundel opstellen aangeboden aan prof. mr. J.M.
van Dunne), Kluwer, Deventer, 1997, p. 384-386. Tonkelaar J.D.A. den,
Vrijheid en gebondenheid in het verenigingsrecht, de gewone vereniging onder
boek 2 B.W., H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1979, p. 195 meent
dat de norm uit het Wijsmuller-arrest niet van toepassing is op de besluitvorming van een algemene vergadering.
Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 131, p. 138. In die zin ook Timmerman
L., Preadvies van de Vereeniging "Handelsrecht" 1991, De nieuwe algemene
bepalingen van boek 2 BW, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1991, p. 82; Pitlo
Α., Löwensteyn F.J.W., Het Nederlands burgerlijk recht deel 2. Rechtsperso-
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norm kan gezien worden als een aan de wet ten grondslag liggend beginsel,
waardoor deze norm beschouwd moet worden als een wettelijke bepaling
welke de totstandkoming van besluiten regelt. Het is echter ook denkbaar dat
deze norm gezien wordt als een uitwerking van de redelijkheid en billijkheid
als omschreven in artikel 2:8 BW. Ook dan zal een overtreding van de norm
uit het Wijsmuller-arrest vernietigbaarheid van het besluit ten gevolge hebben,
in dit geval echter op grond van artikel 2:15 lid 2 sub b BW.
Op deze grond is derhalve een besluit tot instelling van een aandeelhou
derscommissie genomen in een algemene vergadering, waarbij niet alle
vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld deel te nemen aan de
beraadslaging, vernietigbaar. Daarnaast is een dergelijk besluit dat is genomen
zonder agendering van die instelling of zonder deugdelijke oproeping, terwijl
dat besluit niet wordt geheeld door artikel 2:114 (224) lid 2 of 2:115 (225) BW,
op grond van artikel 2:15 lid 1 sub a BW vernietigbaar.57
Ingevolge artikel 2:15 lid 3 sub a BW kan een vordering tot vernietiging van
een besluit gedaan worden door iemand die een redelijk belang heeft bij de
naleving van de verplichting die niet is nagekomen. In zijn arrest van 15 juli
1968, NJ 1969, 101, m.nt. DJV en GJS (Wijsmulier) heeft de Hoge Raad
bepaald dat aandeelhouders in beginsel belang hebben bij naleving van de
wettelijke en statutaire bepalingen die de totstandkoming van besluiten
regelen, hetgeen inhoudt dat de wederpartij moet stellen en aantonen dat de
aandeelhouders geen belang hebben bij hun vordering. De Hoge Raad heeft
deze zienswijze echter in zijn arrest van 31 mei 1996, NJ 1996, 694, m.nt. Ma
(Lampe/Videoworks) verlaten. In het arrest Lampe/Videoworks is bepaald dat
een aandeelhouder niet geacht moet worden steeds een redelijk belang te

57
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nenrecht, derde druk, Gouda Quint BV, Arnhem, 1994, nr. 1.77, p. 83.
Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 269 en 270, p. 330 en 332; Asser-Van der Grinten-Maeijer
2-П, nr. 131, p. 138; Waaijer B.C.M., In de algemene vergadering van aandeel
houders vergaderen niet alleen aandeelhouders, De Notarisklerk juli 1995, p.
118. Anders Handboek nr. 210, p. 359 voor wat betreft een vergadering
waarvoor geen (bevoegde) oproeping heeft plaatsgehad. Besluiten genomen op
dergelijke vergaderingen zijn volgens Van der Grinten nietig. Besluiten genomen
op een vergadering waarvoor niet tijdig is opgeroepen of omtrent niet geagen
deerde onderwerpen zijn ook volgens Van der Grinten in Handboek, nr. 209210, p. 358-359, vernietigbaar op grond van artikel 15 lid 1 sub a BW. Timmer
man L., De nieuwe algemene bepalingen van boek 2 BW, preadvies van de
Vereeniging "Handelsrecht" 1991, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1991, p. 82;
Rb. Maastricht 21 april 1988, T W S 1988, p. 253, m.nt. W.J.S. zijn ook van
mening dat besluiten genomen bij onjuiste agendering in beginsel vernietigbaar
zijn op grond van artikel 2:15 lid 1 sub a BW.
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hebben bij vernietiging van een besluit dat in strijd met de wet of statuten is
totstandgekomen. De aandeelhouder dient in een eigen belang (gedreigd) te
worden geschaad, hetgeen hij bij betwisting van zijn redelijk belang zal
hebben te stellen. Dit arrest betrof een vordering tot vernietiging op grond
van artikel 2:11 lid 2 (oud) BW van een besluit van de algemene vergadering
tot ontslag van een bestuurder, wegens strijd met de statuten en de goede
trouw. Met een beroep op de wetsgeschiedenis betoogt Maeijer in zijn noot
onder het laatstgenoemde arrest terecht dat deze uitspraak van de Hoge Raad
geldt bij elke vordering tot vernietiging van besluiten op grond van artikel
2:15 BW. Hieruit volgt tevens dat de zogenaamde kringenleer niet van toepassing is bij een vordering tot vernietiging ingevolge artikel 2:15 BW.58 Degene
die een vordering op grond van artikel 2:15 lid 1 sub a BW instelt, dient
derhalve bij betwisting zijn redelijk belang te stellen en aan te tonen.
De Witt Wijnen meent dat vergadergerechtigden zonder stemrecht welke niet
zijn opgeroepen geen redelijk belang bij een vordering op grond van artikel
2:15 lid 1 sub a BW hebben, indien het besluit niet anders zou zijn uitgevallen
als de vergadergerechtigde zonder stemrecht wel aanwezig zou zijn geweest.
Een niet-stemgerechtigde vergadergerechtigde kan betogen dat hij de besluitvorming in de algemene vergadering middels zijn spreekrecht zodanig zou
hebben kunnen beïnvloeden, dat het besluit anders zou zijn uitgevallen. Het
lijkt De Witt Wijnen echter moeilijk het recht van de vergadergerechtigde op
een beroep op artikel 2:15 lid 1 sub a BW in de praktijk te verwezenlijken,
met name in verband met de bewijslast.5'
De Witt Wijnen beroept zich hierbij op de algemene regel, dat als vermijding
van een bij de totstandkoming van een besluit van een rechtspersoon
gemaakte fout geen verschil zou hebben gemaakt in de uitslag er geen reden
is het besluit te vernietigen. Van toepassing van deze regel is het arrest
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Maeijer J.M.M, in zijn noot onder HR 31 mei 1996, NJ 1996, 694 (Lampe/Videoworks). In die zin ook Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 136, p.
146. Anders nog Maeijer J.M.M, in zijn noot onder HR 25 oktober 1991, NJ
1992, 149; Timmerman L., De nieuwe algemene bepalingen van boek 2 BW,
preadvies van de Vereeniging "Handelsrecht" 1991, W.E.J. Tjeenk Willink,
Zwolle, 1991, p. 88; Handboek, nr. 226, noot 3. Zie omtrent het begrip "belang
hebbenden" ook Asser W.D.H., Het partijbegrip en binding van uitspraken in
vennootschappelijke procedures, in: Rechtspleging in het ondernemingsrecht,
Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit
Groningen deel 26, Kluwer, Deventer, 1997, p. 59-61.
De Witt Wijnen O.L.O., opmerking tijdens de discussie, in: Serie monografieën
vanwege het Van der Heijden Instituut deel 45, p. 102.
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Curaçaose Chinese Club een voorbeeld.60 Dit arrest betreft een geval waarin
de leden wel ter vergadering aanwezig waren, maar ten onrechte niet tot de
stemming zijn toegelaten. Er mag dus worden aangenomen dat de leden
gelegenheid hebben gehad hun zienswijze kenbaar te maken. Indien echter
vergadergerechtigden niet zijn opgeroepen, is uit het Wijsmuller-arrest af te
leiden dat de rechter bij zijn afweging of de eiser een redelijk belang heeft bij
zijn vordering rekening dient te houden met de mogelijkheid dat een nietopgeroepen vergadergerechtigde de besluitvorming in de algemene vergadering
zodanig had kunnen beïnvloeden dat het besluit anders zou zijn uitgevallen.61
In de regel zal de algemene vergadering slechts kunnen besluiten een
aandeelhouderscommissie in te stellen, indien dit is geagendeerd. Het zal
immers slechts zelden voor komen dat de vergadering voltallig is. Dit heeft
tot gevolg dat de algemene vergadering voor de instelling van een commissie
van aandeelhouders in een afhankelijke positie verkeert ten opzichte van
degene die de agenda vaststelt, tenzij de algemene vergadering dat zelf doet.
Bijeenroepen van de algemene vergadering geschiedt veelal krachtens artikel
2:109 (219) BW door de raad van commissarissen of het bestuur. De statuten
kunnen echter anders bepalen. Degene die oproept, stelt ook de agenda vast.62
Dit volgt uit de systematiek van de wet, af te leiden uit artikel 2:114 (224)
BW: degene die oproept, vermeldt daarbij de te behandelen onderwerpen en
stelt derhalve de agenda vast.
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61

62

26

In die zin ook Scholten G J . in zijn noot onder HR 6 juni 1969, NJ 1969, 317
(Curaçaose Chinese Club).
In die zin ook Slagter W.J. in zijn commentaar onder Rb. Maastricht 21 april
1988, T W S 1988, p. 253. Ook Maeijer is, met een beroep op het Wijsmuller-arrest, van mening dat deze uitspraak van de Hoge Raad wellicht anders zou
luiden indien de leden niet waren toegelaten tot de vergadering. Dan hadden zij
immers geen gelegenheid gehad aan het overleg deel te nemen, Asser-Van der
Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 131, p. 138. In die zin ook Slagter W.J., Besluitvor
mingsprocessen, in: Miscellanea, Jurisconsulto vero Dedicata (Bundel opstellen
aangeboden aan prof. mr. J.M. van Dunné), Kluwer, Deventer, 1997, p. 385. Zie
ook Huizink J.B., Losbladige Rechtspersonen, Artikel 15, p. 15-5, waar de
schrijver betoogt dat in het arrest Curaçaose Chinese Club niet gelezen kan
worden dat het enkele feit dat het besluit met een zodanige meerderheid is
genomen dat het onaannemelijk is dat bij inachtneming van de procedurevoorschriften het besluit niet tot stand zou zijn gekomen, uitsluit dat de eiser een
redelijk belang heeft.
Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 269, p. 330; Schwarz CA., Losbladige Rechtspersonen,
Artikel 114, p. 114-2.
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Aandeelhouders kunnen onderwerpen ter agendering voorstellen. Hierbij is
van belang dat de norm van artikel 2:8 BW ook geldt tussen degenen die bij
63
de organisatie van de rechtspersoon zijn betrokken onderling. Indien degene
die de agenda vaststelt een verzoek van aandeelhouders om bepaalde onder
werpen te agenderen zonder geldige reden afwijst of negeert, handelt hij in
strijd met de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 BW als een dergelijk
verzoek gegrond is. Een reden om een verzoek gegrond te achten kan zijn het
feit dat het verzoek uitgaat van aandeelhouders die over voldoende stemmen
bezitten om ter vergadering een besluit over het betreffende onderwerp te
64
nemen.
Verzoekende aandeelhouders die minimaal 10 procent van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigen, kunnen krachtens het bepaalde in artikel 2:110
(220) BW een algemene vergadering forceren via een rechterlijke machtiging
tot oproeping. De wet geeft hier aandeelhouders een mogelijkheid over "hun"
onderwerpen te vergaderen bij een weigerachtig oproepend orgaan. Aandeel
houders dienen deze weg te bewandelen als zij bepaalde onderwerpen ter
vergadering behandeld willen zien.65
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Handboek, nr. 172.1, p. 246; Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 46, p. 48.
Noldus W.J.M., Ongeldigheid van besluiten in de naamloze vennootschap, Serie
monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut, Vennootschaps- en
Rechtspersonenrecht deel 1, Kluwer, Deventer, 1969, p. 259. De auteur meent
dat op grond van de redelijkheid en billijkheid het vaststellend orgaan gehouden
is de door aandeelhouders voorgestelde onderwerpen te agenderen, als het
verzoek uitgaat van aandeelhouders die over voldoende stemmen beschikken om
ter vergadering een besluit over het betreffende onderwerp te nemen. De
Commissie Corporate Governance stelt dat verzoeken van kapitaalverschaffers
tot agendering van bepaalde onderwerpen in beginsel behoren te worden
gehonoreerd, tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden die zich
daartegen verzetten, Commissie Corporate Governance, Corporate Governance
in Nederland. Een aanzet tot verandering en een uitnodiging tot discussie, 28
oktober 1996, nr. 5.7, p. 26. De Vereniging van Effectenbezitters onderschrijft
dit in haar reactie op genoemd rapport, NV 75 (1997), p. 107. Zo ook het
VNO-NCW, dat echter van mening is dat het een vennootschap wel vrij dient
te blijven om verzoeken niet te honoreren. Ook stelt het VNO-NCW voor om
terzake een drempel overeenkomstig het enquêterecht te hanteren, NV 75
(1997), p. 106. In die zin ook de Vereniging Effecten uitgevende Ondernemingen, NV 75 (1997), p. 117. De Nationale Coöperatieve Raad voor land- en
tuinbouw is eveneens van mening dat de door de Commissie Corporate
Governance genoemde weigeringsgrond te strikt is, NV 75 (1997), p. 124.
Asser-Maeijer, nr. 269, p. 330; Schwarz CA., Losbladige Rechtspersonen,
Artikel 114, aantekening 2, p. 114-2.
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Het oproepend orgaan doet er verstandig aan een voorstel van (een groep)
aandeelhouders die voldoen aan de vereisten van artikel 2:110 (220) BW te
agenderen. Dit voorkomt eventuele rechterlijke procedures en extra vergaderingen.
De wet geeft aandeelhouders niet de mogelijkheid een agenda rechtstreeks aan
te vullen. De statuten kunnen aandeelhouders deze bevoegdheid verlenen.66
Indien de convocerende instantie dan een verzoek van aandeelhouders negeert,
kunnen de aandeelhouders in rechte een beroep doen op eerbiediging van hun
statutaire rechten.67
Statuten kunnen de bevoegdheid tot oproeping ingevolge artikel 2:109 (219)
BW aan aandeelhouders doen toekomen, al dan niet met een minimum
kapitaaltegenwoordigingseis. Daarmee komt ook de bevoegdheid tot agendering die aandeelhouders toe.
De statuten kunnen ook bepalen dat aandeelhouders de oproepende instantie
kunnen opdragen een algemene vergadering bijeen te roepen.68 Een dergelijke
bepaling houdt mijns inziens in, dat die aandeelhouders dan ook onderwerpen
ter agendering dwingend kunnen voorstellen. Anderzijds brengt een statutaire
bepaling die aan aandeelhouders enkel het recht verleent onderwerpen ter
agendering op te dragen, niet met zich dat de aandeelhouders de convocerende
instantie tot oproeping kunnen dwingen.69 Het is immers goed denkbaar dat
met een dergelijk statutaire bepaling slechts wordt beoogd aandeelhouders inspraak te geven in ter vergadering te behandelen onderwerpen, terwijl men de
oproepingsbevoegdheid exclusief bij bijvoorbeeld het bestuur wenst te laten.
Het is mogelijk dat er meer instanties bevoegd zijn een algemene vergadering
bijeen te roepen.70 Het is onpraktisch indien dan de mogelijkheid bepaalde
onderwerpen ter vergadering te behandelen afhangt van het feitelijk oproepen.
Degene die niet het initiatief tot oproeping genomen heeft, maar wel bepaalde
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Asser-Maeijer 2-IÏÏ, nr. 269, p. 330; Handboek, nr. 209, p. 358; Waaijer B.C.M.,
Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 41, p. 34.
Handboek, nr. 209, p. 358.
Handboek, nr. 205, p. 349.
Anders Waaijer B.C.M., Serie monografieën vanwege het Van der Heijden
Instituut deel 41, p. 34.
Doordat in de statuten zo bepaald is. Ook is mogelijk dat de aandeelhouders
ingevolge artikel 2:110 (220) of 2:112 (222) gemachtigd zijn een vergadering
bijeen te roepen. Daarnaast is dan bijvoorbeeld het bestuur krachtens artikel
2:109 (219) BW bevoegd.
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onderwerpen wil agenderen, zou onderwerpen door degene die oproept
moeten kunnen doen agenderen. Op die manier is het mogelijk alle volgens
de verschillende oproepingsbevoegden te behandelen onderwerpen in één
vergadering aan de orde te stellen.71
Gedurende de vergadering kunnen geen onderwerpen meer aan de agenda
worden toegevoegd. Belanghebbenden hebben dan immers niet de mogelijkheid gehad tijdig kennis te nemen van de te behandelen onderwerpen. Tenzij
artikel 2:114 (224) lid 2 BW van toepassing is, kan krachtens het eerste lid van
deze bepaling over niet tijdig geagendeerde onderwerpen niet wettig worden
besloten.
De agenda kan na de oproeping nog wel worden aangevuld, maar alleen met
inachtneming van de bij de oproeping geldende procedure en termijn.72
Indien er een rondvraag als agendapunt is opgenomen, kunnen aandeelhouders niet geagendeerde onderwerpen tijdens de rondvraag aan de orde stellen,
Hierover kan echter geen besluit worden genomen, behoudens in geval van
een besluit genomen in een voltallige vergadering met algemene stemmen.73
De algemene vergadering kan wel besluiten, dat een bij de rondvraag ter
sprake gekomen onderwerp op de agenda voor de volgende vergadering
geplaatst moet worden.74 Het oproepend orgaan is gehouden een dergelijk
besluit van de algemene vergadering uit te voeren. Het verschil met het in het
bovenstaande betoogde ten aanzien van voorstellen van aandeelhouders tot
aanvulling van de agenda is, dat nu een besluit van de algemene vergadering
ten grondslag ligt aan de "aanvulling".
Aandeelhouders kunnen ter vergadering een geagendeerd voorstel amenderen.
Een amendement mag echter niet betekenen, dat er in wezen sprake is van een
nieuw voorstel.75 Wederom omdat belanghebbenden tevoren kennis moeten
kunnen nemen van ter vergadering te behandelen voorstellen.

71
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In die zin Waaijer B.C.M., Serie monografieën vanwege het Van der Heijden
Instituut deel 41, p. 35-36.
Handboek, nr. 209, p. 358.
Handboek, nr. 212, p. 365; Solinge A.G. van, opmerking tijdens de discussie, in:
Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 45, p. 106.
Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 269, p. 330; Handboek, nr. 205, p. 349.
Solinge A.G. van, in: Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut
deel 45, p. 108; Waaijer B.C.M., Serie monografieën vanwege het Van der
Heijden Instituut deel 41, p. 41.
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$1.2.2. Meerderheids- en quorumeisen
Α. Meerderheids- en quorumeisen ten aanzien van het aanbevelings- en bezwaar
recht van de algemene vergadering.
Het aanbevelings- en bezwaarrecht van de algemene vergadering ingevolge
art. 2:158 (268) BW kan mijns inziens niet aan een versterkte meerderheid
76
en/of quorum onderworpen worden.
Ten aanzien van de benoeming van commissarissen houdt de structuurrege
ling een systeem van gecontroleerde coöptatie in. Een onderdeel van dit
systeem is de controle op de benoeming door de algemene vergadering
middels haar aanbevelings- en bezwaarrecht. Door het aanbevelings- en
bezwaarrecht te onderwerpen aan een versterkte meerderheid en/of een
quorum wordt de uitoefening van de controle door de algemene vergadering
gefrustreerd. Dit is in strijd met de strekking van de structuurregeling.77
De minister van Justitie heeft desgevraagd te kennen gegeven dat de
uitoefening van het aanbevelings- en bezwaarrecht ingevolge artikel 44d К
(oud, tegenwoordig art. 2:120 BW) onderworpen kan worden aan een statutair
versterkte meerderheid. 78 Hierbij verliest de minister naar mijn mening echter
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Enkel ten aanzien van een versterkte meerderheidseis in die zin ook AsserMaeijer 2-Ш, nr. 367, p. 482-483; Maeijer J.M.M., De verdeling van bevoegdhe
den tussen de diverse organen; oligarchische regelingen, in: Serie monografieën
vanwege het Van der Heijden Instituut deel 9, p. 19; Timmerman L., Losbladige
Rechtspersonen, Artikel 158, aant. 9, p. 158-21.
In die zin ook Handboek, nr. 286, p. 502; Voogd R.P., Serie monografieën
vanwege het Van der Heijden Instituut deel 32, p. 297, 274; Blanco Fernández,
Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht deel 19, p. 118; Maeijer
J.M.M., Herbezinning op de functie van commissarissen, in: Serie monografieën
vanwege het Van der Heijden Instituut deel 7, p. 34. Maeijer wijzigt later zijn
standpunt ten aanzien
van de geldigheid van quorumeisen, zie Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 367, p. 482-483.
Anders Lubbers A.G., De algemene vergadering van aandeelhouders en de
benoeming van commissarissen, in: Serie monografieën vanwege het Van der
Heijden Instituut deel 9, p. 60; Schwarz CA., Losbladige Rechtspersonen,
Artikel 120, aant. 2, p. 120-2; Francken J.Ch., Statutaire beperking van de
invloed van de aandeelhoudersvergadering op de samenstelling van de raad van
commissarissen in de structuurvennootschap, T W S 1977, p. 270.
Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, p. 3161.
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uit het oog, dat bij toepassing van art. 2:120 BW meerderheids- en/of
quorumeisen niet in strijd mogen zijn met de strekking van de wet.79
In de literatuur wordt een quorumeis ten aanzien van het aanbevelings- en
bezwaarrecht soms verdedigd met het argument, dat moet worden voorkomen
dat deze belangrijke aandeelhoudersbevoegdheden kunnen worden uitgeoefend
door een kleine ter vergadering toevallig aanwezige kapitaalsvertegenwoordiging.80 Een (her-)benoeming van commissarissen zal in beginsel geagendeerd
moeten zijn, wil de algemene vergadering daaromtrent een besluit kunnen
nemen. Indien aandeelhouders het niet nodig vinden ter vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd te zijn, teneinde mee te beslissen over een eventuele
aanbeveling of bezwaar, dienen zij daarvan zelf de consequenties te dragen.
Bijvoorbeeld het gevolg dat een relatief kleine vertegenwoordiging van het
geplaatste kapitaal beslist over de belangrijke controlebevoegdheden. Dat door
een klein percentage van het geplaatste kapitaal de belangen van de vennootschap geschaad kunnen worden, is toe te rekenen aan alle niet verschenen
aandeelhouders. Een eventueel misbruik zal overigens door de overige
aandeelhouders bestreden kunnen worden door vernietiging van een besluit
te vorderen wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid op grond van
artikel 2:15 jo 2:8 BW.81 Verder kunnen die aandeelhouders eventueel middels
het enquêterecht of (in mindere mate) de geschillenregeling een dergelijk
misbruik bestrijden.
Dit risico is geen reden om de aandeelhoudersbevoegdheden bij de benoeming van commissarissen in structuurvennootschappen door middel van een
quorumeis, in strijd met het systeem van de structuurregeling, te beknotten.
Met name in structuurvennootschappen kan een quorumeis immers in de
praktijk een struikelblok vormen voor het nemen van besluiten.
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In die zin ook Maeijer J.M.M., vragen en antwoorden, in: Serie monografieën
vanwege het Van der Heijden Instituut deel 9, p. 100, die concludeert dat deze
problematiek tijdens de parlementaire behandeling onvoldoende is doordacht.
Timmerman L., Losbladige Rechtspersonen, Artikel 158, p. 158-21, acht eveneens de wetsgeschiedenis onduidelijk.
Uniken Venema CAE., Oligarchische regelingen ten aanzien van de grote N.V.,
NV 48 (1970-1971), p. 133; Maeijer J.M.M., De verdeling van bevoegdheden
tussen de diversen organen; oligarchische regelingen, in: Serie monografieën
vanwege het Van der Heijden Instituut deel 9, p. 20.
Blanco Fernández, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht deel
19, p. 119.
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В. Meerderheids- en quorumeisen ten aanzien van het besluit tot instelling van
een aandeelhouderscommissie
Meerderheids- en quorumeisen voor het besluit tot instelling van een
commissie van aandeelhouders zijn met bovenstaande zienswijze niet in strijd.
De bevoegdheid van de algemene vergadering tot aanbeveling en bezwaar
worden hiermee immers niet verkort. Indien de instelling van een aandeelhou
derscommissie niet doorgaat, houdt de algemene vergadering het aanbevelings82
en bezwaarrecht.
1. Quorumeis
Een commissie van aandeelhouders heeft als doel bepaalde aandeelhouders
rechten namens alle aandeelhouders effectiever uit te oefenen. Als een de
aandeelhouders vertegenwoordigend orgaan kan de aandeelhouderscommissie
slechts aan deze doelstelling voldoen, indien die commissie representatief is
voor het collectief van aandeelhouders.
Indien slechts een klein toevallig deel van de aandeelhouders ter vergadering
aanwezig is, zal een door hun ingestelde aandeelhouderscommissie niet
beschouwd kunnen worden als representatief voor de aandeelhouders. Voor
de beoogde representativiteit is vereist, dat de instelling van een aandeel
houderscommissie geschiedt in een algemene vergadering waarin een relatief
groot aantal aandeelhouders vertegenwoordigd is.83 Aan deze eis kan voldaan
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J.M.M. Maeijer, De verdeling van bevoegdheden tussen de diverse organen;
oligarchische regelingen, in: Serie monografieën vanwege het Van der Heijden
Instituut deel 9, p. 21; Handboek, nr. 289, p. 509. Anders Voogd R.P., Serie
monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 32, p. 283; Francken
J.Ch., Statutaire beperking van de invloed van de aandeelhoudersvergadering op
de samenstelling van de raad van commissarissen in de structuurvennootschap,
TVVS 1977, p. 270-272, 274: de auteur meent dat deze redenering de betekenis
miskent van de aandeelhouderscommissie als middel om de aandeelhoudersrechten effectief uit te oefenen.
Nota Commissie Vennootschapsrecht; Ingh F.J.P. van den, Naar een uitbreiding
van de bevoegdheden van de aandeelhoudersvergadering?, WPNR 6068 (1992), p.
806. Ook in het SMO Boek 14, Een andere staat voor het commissariaat?, Een
rapport van het Overlegorgaan Vertrouwenscommissarissen over de toekomst
van het commissariaat en een verslag van de gevoerde discussie, SMO 1980, p.
57, wordt op het belang van de representativiteit gewezen. Evenzo Maeijer
J.M.M., De verdeling van bevoegdheden tussen de diverse organen; oligarchische
regelingen, in: Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 9,
p.21.
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worden door statutair een quorum te bepalen voor de instelling van een
aandeelhouderscommissie.84
2. Meerderheidseis
Een voor de collectiviteit van aandeelhouders representatieve commissie van
aandeelhouders dient verder ingesteld te worden door een versterkte
meerderheid. Indien een dergelijke commissie zou worden ingesteld met een
meerderheid van de helft plus één van het aantal uitgebrachte stemmen, kan
een dergelijke commissie bezwaarlijk als representatief voor het collectief van
aandeelhouders gezien worden. Geschiedt de instelling met een versterkte
meerderheid, dan zal eerder van een representatieve commissie gesproken
kunnen worden.
Daarnaast pleit de bescherming van de minderheid van de aandeelhouders
voor een versterkte meerderheid.85 De algemene vergadering draagt immers
bevoegdheden over aan de aandeelhouderscommissie. Gedurende het bestaan
van deze bevoegdhedenoverdracht zal omtrent bepaalde onderwerpen niet
meer in de algemene vergadering besloten worden. Dat komt dan immers aan
de commissie van aandeelhouders toe. De aandeelhouders zelf kunnen dan niet
meer hun stem doen horen en zo de beraadslaging en het uiteindelijke besluit
eventueel beïnvloeden.
Indien de minderheid van de aandeelhouders geen enkele invloed heeft op de
eventuele instelling van een aandeelhouderscommissie, kunnen zij door de
meerderheid buiten spel worden gezet.86
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Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p. 492.
Met betrekking tot een quorumeis geldt het argument van bescherming van de
(minderheids-)aandeelhouders minder. Daar het voornemen om een aandeelhou
derscommissie in te stellen geagendeerd moet worden, kunnen aandeelhouders
zelf bepalen of hun belangen hun aanwezigheid ter vergadering verlangen.
Indien zij ter vergadering afwezig zijn, komt dat dan voor hun eigen rekening.
Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p. 492.
Blanco Fernández, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht
Rijksuniversiteit Groningen deel 19, p. 122; Maeijer J.M.M., De verdeling van
bevoegdheden tussen de diverse organen; oligarchische regelingen, in: Serie
monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 9, p, 21; Herbezinning op de functie van commissarissen, in: Serie monografieën vanwege het
Van der Heijden Instituut deel 7, p. 34-35; Ingh F.J.P. van den, Naar een
uitbreiding van de bevoegdheden van de aandeelhouderscommissie?, WPNR
6068 (1992), p. 806; Schilfgaarde P. van, Van de BV en de NV, nr. 145, p. 379.
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Dit beschermingsargument overtuigt Voogd niet. Naar zijn mening zou het
dan ook mogelijk moeten zijn voor alle besluiten van de algemene vergadering
een versterkte meerderheid en quorum voor te schrijven, tenzij de wet anders
bepaalt. Er is daarbij geen reden onderscheid te maken tussen een besluit van
de algemene vergadering waarbij zij te allen tijde intrekbare bevoegdheden
overdraagt, en bijvoorbeeld een onherroepelijk besluit tot vaststelling van de
jaarrekening. Op grond van doel en strekking van de structuurwet is naar zijn
mening geen versterkte meerderheids- of quorumeis mogelijk.87
Een bevoegdhedenoverdracht aan een commissie van aandeelhouders heeft
privatieve werking. Na een dergelijk overdracht van bevoegdheden kan de
algemene vergadering deze overgedragen aandeelhoudersrechten derhalve niet
meer uitoefenen. Slechts door een besluit deze overdracht ongedaan te maken,
kan zij vervolgens de betreffende bevoegdheden weer zelf uitoefenen.
Aandeelhouders niet-commissieleden kunnen de besluitvorming omtrent de
uitoefening van die bevoegdheden niet meer beïnvloeden, terwijl een
minderheid van de aandeelhouders een bevoegdhedenoverdracht ook niet
ongedaan kan maken. In die zin onderscheidt een overdracht van bevoegdheden aan een aandeelhouderscommissie zich van andere besluiten van de
algemene vergadering.
In ons recht heeft de meerderheid van de ter vergadering aanwezige aandeelhouders in beginsel krachtens artikel 2:120 (230) BW het recht, de aanwezige
minderheid en de afwezige aandeelhouders te binden. Zelfs als de aanwezige
minderheid tezamen met de afwezige aandeelhouders een meerderheid vormt.
Door dit beginsel toe te passen op een besluit tot instelling van een aandeelhouderscommissie88, miskent men het belang van de minderheidsbescherming
en de representativiteit. Deze belangen wegen dermate zwaar, dat een meerderheids- en quorumeis gerechtvaardigd is. Het genoemde artikel 2:120 (230) BW
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Voogd R.P., Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 32,
p. 283.
Francken J.Ch., Statutaire beperking van de invloed van de aandeelhoudersvergadering op de samenstelling van de raad van commissarissen in de structuurvennootschap, TVVS 1977, p. 270-272, 274, is weliswaar van mening dat het
wenselijk kan zijn de minderheid der aandeelhouders te beschermen, maar dan
meer in het algemeen. Ook hij vindt het onjuist dit argument in het bijzonder
met betrekking tot de instelling van een aandeelhouderscommissie aan te voeren.
Timmerman L., Losbladige Rechtspersonen, Artikel 158, p. 158-26.
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houdt verder de principiële vrijheid in dergelijke eisen statutair te stellen,
behoudens strijd met de (strekking van de) wet.89
Als bezwaar tegen het argument van bescherming van de minderheid van de
aandeelhouders wordt verder aangevoerd, dat het gevaar voor verdrukking van
een minderheid veelal niet wordt bezworen. De minderheid wordt enkel tot
een kleinere fractie gereduceerd. Volledige bescherming kan alleen een
unanimiteits- en voltalligheidseis bieden.90
Tegen het toelaten van dit soort eisen pleit dat het beschermingsargument
beoogt een redelijke bescherming van de minderheid van de aandeelhouders
te bewerkstelligen, niet een algehele waarborg. Het belang van alle aandeelhouders bij invloed op de instelling van een aandeelhouderscommissie moet
worden afgewogen tegen het belang, dat de meerderheid van de aandeelhouders heeft bij het instellen van een commissie van aandeelhouders. Die instelling mag niet nagenoeg onmogelijk zijn. Daarvoor is een aandeelhouderscommissie een te belangrijk middel voor de aandeelhouders om hun
rechten effectief uit te oefenen.
Een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd
is, lijkt mij redelijk. De minderheidsaandeelhouders worden voldoende
beschermd en de representativiteit voldoende gewaarborgd. Hierdoor wordt
de instelling ook niet zodanig bemoeilijkt, dat instelling nagenoeg onmogelijk
is.
Bij zwaardere eisen kan de instellingsmogelijkheid te zeer in het gedrang
komen. De algemene vergadering moet ingevolge het systeem van de wet een
reële mogelijkheid hebben een aandeelhouderscommissie in te stellen.
Ingeval een tweede vergadering moet worden gehouden wegens het niet
halen van een statutaire quorumeis, bepaalt het derde lid van artikel 2:120
(230) BW dat, tenzij de statuten anders bepalen, in die tweede vergadering de
betreffende quorumeis niet geldt. Deze regeling is van aanvullend recht. De
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De minister van justitie heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven, dat voor de
instelling van een aandeelhouderscommissie statutair een versterkte meerderheid
en/of een quorum kan worden voorgeschreven, Handelingen Tweede Kamer,
Zitting 1970-1971, p. 3161.
Francken J.Ch., Statutaire beperking van de invloed van de aandeelhoudersvergadering op de samenstelling van de raad van commissarissen in de
structuurvennootschap, TVVS 1977, p. 270-272, 274.
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statuten kunnen dus ook ten aanzien van een eventuele tweede vergadering
een quorumeis stellen."
Naar mijn mening dient ook voor een besluit tot instelling van een commissie van aandeelhouders in een eventuele tweede vergadering de quorumeis
gehandhaafd te blijven. De vereiste representativiteit van de aandeelhouderscommissie blijft daartoe dwingen.92
Die vereiste representativiteit brengt verder met zich, dat dan ook de
versterkte meerderheidseis dient te gelden. Met betrekking tot de meerderheidseis blijft ook het beschermingsargument onverkort van kracht. De
minderheid van de aandeelhouders moet niet middels een tweede vergadering
alsnog buiten spel kunnen worden gezet.
Gelet op het belang van de representativiteit van een aandeelhouderscommissie en van de minderheidsbescherming, is naar mijn mening een wettelijke
regeling met betrekking tot meerderheids- en quorumeisen wenselijk. Deze
regeling dient de bovenvermelde meerderheids- en quorumeis in te houden.91
Ten aanzien van minderheidsbescherming kan worden gezegd, dat ons recht
andere regelingen ter bescherming van minderheidsaandeelhouders kent.
Daarbij kan men met name aan de vernietiging van besluiten op grond van
de redelijkheid en billijkheid ingevolge artikel 2:15 jo 2:8 BW94, het enquêterecht en de geschillenregeling denken.95 Hierbij dient men echter te beseffen,
dat de minderheidsaandeelhouder zich in rechte hierop zal moeten beroepen
en het een en ander zal moeten aantonen. Dat kan een moeizame, langdurige
en kostbare aangelegenheid zijn. Daardoor kan de minderheidsaandeelhouder
tegen een rechterlijke procedure opzien.96 Verder is bij de toetsing van een
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Schwarz CA., Losbladige Rechtspersonen, Artikel 120, p. 120-4.
De redenering dat de besluitvorming ingevolge de regeling van artikel 2:120
(230) lid 3 BW met voldoende waarborgen is omkleed, en derhalve afwezigheid
van aandeelhouders voor rekening van de betreffende aandeelhouders zelf dient
te komen, staat hier een quorumeis niet in de weg. Niet de bescherming van
aandeelhouders, maar de representativiteit van de aandeelhouderscommissie is de
reden voor de quorumeis.
In die zin F.J.P. van den Ingh, Naar een uitbreiding van de bevoegdheden van
de aandeelhouderscommissie?, WPNR 6068 (1992), p. 806.
Timmerman L., Losbladige Rechtspersonen, Artikel 158, p. 158-26.
Zie Frielink K., Rechten van beknelde minderheidsaandeelhouders, V&O 1997,
p.31.
Grinten W.C.L. van der, Minderheidsrechten, NV 70 (1992), p. 274.
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besluit ingevolge artikel 2:8 jo 2:15 BW sprake van een marginale toetsing. Dit
biedt onvoldoende waarborgen voor minderheidsaandeelhouders. 97
De minister heeft uitdrukkelijk een regeling die een bepaalde meerderheid
van de stemmen eist, als voorbeeld gegeven van een bepaling inhoudende een
vereiste voor de geldigheid van besluiten. 98 Handelen in strijd met een
meerderheidseis levert derhalve nietigheid van het besluit krachtens artikel
2:14 lid 1 BW op. 9 9
Ook een quorumeis is te zien als een vereiste voor de geldigheid van een
besluit. De sanctie op handelen in strijd met een dergelijke eis is dus eveneens
nietigheid in gevolge artikel 2:14 lid 1 BW.100
Een besluit tot instelling van een aandeelhouderscommissie kan onder
omstandigheden vernietigbaar zijn op grond van strijd met de redelijkheid en
billijkheid krachtens artikel 2:15 lid 1 sub b BW.
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Ingh F.J.P. van den, Naar een uitbreiding van de bevoegdheden van de aandeel
houderscommissie?, WPNR 6068 (1992), p. 806.
Memorie van Toelichting Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 Nieuw BW, Wetsge
schiedenis p. IXt-Art. 1 5 - 3 .
In die zin ook Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 129b, p. 137; Schilfgaarde
P. van, Van de BV en de NV, nr. 95, p. 259; Ingh F.J.P. van den, Nietigheid
van stem en besluit; vernietiging van besluiten, in: Nieuw vennootschaps- en
rechtspersonenrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1992, p. 96; Timmerman
L., De nieuwe algemene bepalingen van boek 2 BW, preadvies van de Vereeniging "Handelsrecht" 1991, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1991, p. 83; Waaijer
B.C.M., Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 41, p.
53.
Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 129b, p. 137; Asser-Maeijer 2-Ш, nr.
276, p. 343; Handboek, nr. 221, p. 384; Ingh F.J.P. van den, Nietigheid van
stem en besluit; vernietiging van besluiten, in: Nieuw vennootschaps- en recht
spersonenrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1992, p. 96; Timmerman L.,
De nieuwe algemene bepalingen van boek 2 BW, preadvies van de Vereeniging
"Handelsrecht" 1991, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1991, p. 65, 83; Schilf
gaarde P. van, Van de BV en de NV, nr. 95, p. 259; Waaijer B.C.B., Serie
monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 41, p. 53.
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§2. BENOEMING EN AANSTELLING
§2.1. Bevoegdheid tot benoeming
De bevoegdheid de leden van een aandeelhouderscommissie te benoemen
101
komt ingevolge artikel 2:158 lid 11 BW de algemene vergadering toe.
Het is in strijd met (het systeem van) de structuurregeling om de instelling
van een aandeelhouderscommissie aan een ander orgaan dan de algemene
vergadering toe te kennen of afhankelijk te stellen van een voorstel of
102
goedkeuring van een ander orgaan.
Dit geldt ook ten aanzien van de benoeming van de leden van een aandeel
houderscommissie. De dwingendrechtelijke bepaling van artikel 2:158 lid 11
BW, de idee van gelijkberechtiging van de factoren kapitaal en arbeid en de
vereiste representativiteit van een dergelijke commissie staan een (statutaire)
overdracht van de benoemingsbevoegdheid in de weg. Het afhankelijk stellen
van een voorstel of goedkeuring van een ander orgaan zal besproken worden
in §2.2.3. van dit hoofdstuk.

§2.2. Besluit tot benoeming
§2.2.1.

Agendering

Ingevolge artikel 2:114 (224) BW103 moeten onderwerpen die ter vergadering
behandeld zullen worden in de agenda opgenomen worden. Belanghebbenden
moeten kunnen besluiten of hun aanwezigheid ter vergadering gewenst is om
hun belangen te verdedigen. Hiertoe is niet nodig, dat alle voorstellen betref
fende de verschillende onderwerpen in de agenda opgenomen worden. 104
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Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p. 492; Handboek, nr. 289, p. 509; Grinten
W.C.L. van der, De benoeming van commissarissen bij de "grote vennoot
schap", NV 50 (1972), p. 95; Francken J.Ch., Statuten van structuurvennoot
schappen, 1976, p. 36; Voogd R.P., Serie monografieën vanwege het Van der
Heijden Instituut deel 32, p. 283.
Zie §1.1. van dit hoofdstuk.
Zie met betrekking tot deze bepalingen ook $1.2.1. van dit hoofdstuk.
Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 269, p. 330; Handboek, nr. 209, p. 357.
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De benoeming van de leden van de aandeelhouderscommissie dient derhalve
geagendeerd te worden.105 De agenda hoeft echter niet de namen van kandidaten en hun curricula vitae te vermelden. Ook hoeft de mogelijkheid van
kandidaatstelling door de aandeelhouders niet in de agenda te worden opgenomen.106 De statuten kunnen de regeling omtrent agendering indien gewenst,
zodanig aanscherpen.
Het reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke
Nedlloyd N.V. bepaalt dat de commissieleden benoemd worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders in een vergadering, waarin een voorstel daartoe op de agenda voor die vergadering aan de orde is gesteld. Een nietbindende voordracht van de aandeelhouderscommissie van tot commissielid
te benoemen personen zal door de aandeelhouderscommissie zelf, na overleg
met de raad van commissarissen, worden opgemaakt en in het verslag van die
commissie aan de algemene vergadering107 worden opgenomen. Indien geen
aandeelhouderscommissie in functie is, zal een zodanige niet-bindende voordracht van de raad van commissarissen in de agenda worden opgenomen.
Verder staat het individuele aandeelhouders vrij om eveneens kandidaten voor
te dragen van wie de naam mondeling in de algemene vergadering van
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In die zin Noordewier H.J., De "Coöptatiecommissie, Τ W S 1973, ρ. ИЗ;
Grinten W.C.L. van der, Supplement behorende bij handboek voor de
naamloze vennootschap, achtste druk, 1968, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle,
1971, nr. 285.2, p. 132.
Helden R.J.C, van, Oproeping, agendering en deponering van vergader
stukken, in: Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut, deel
45, p. 8. Van Helden acht het wenselijk dat benoeming van leden van een
aandeelhouderscommissie als agendapunt opgenomen wordt, waarbij als
aanvulling de kandidaten vermeld worden. Daarbij dienen dan de curricula
vitae van de kandidaten opgenomen te worden.
Dit laatste is mijns inziens toe te juichen vanuit het standpunt van een zo
volledig mogelijke informatievoorziening van de belanghebbenden, maar heeft
zekere nadelen. Zo kan het voorkomen dat een aandeelhouder bezwaar heeft
tegen publicatie van zijn curriculum vitae, waardoor hij zich niet kandidaat
stelt. Voogd R.P. wijst op het kostenaspect van een zo uitgebreide agenda en
een grotere kans op fouten, Verslag van de discussie, p. 97. Verder moeten de
aandeelhouders voorafgaande aan de oproeping en agenda een mogelijkheid tot
(tegen)kandidaatstelling hebben gekregen. Ook dit moet de aandeelhouders
tijdig kond worden gedaan, met weer extra kosten en risico's.
Dit verslag betreft een jaarlijks schriftelijk verslag aan de aandeelhouders, zie
artikel 12 lid 2 van het reglement voor de commissie van aandeelhouders van
Koninklijke Nedlloyd Groep N.V.
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aandeelhouders bekend zal worden gemaakt. 108 Bij deze voordrachten dienen
vermeld te worden de volledige naam van de voorgedragen persoon, zijn
geboortedatum, zijn nationaliteit, zijn adres, zijn beroep respectievelijk huidige
functie en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover
deze van belang zijn in verband met de vervulling van zijn taak als lid van de
commissie. 109 Artikel 4 van het reglement voor de commissie van aandeelhou
ders van de Kas-Associatie N.V. geeft een vergelijkbare regeling.110
Een besluit genomen in strijd met dit reglementair voorschrift is vernie
tigbaar krachtens artikel 15 lid 1 sub с BW.
De agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklij
ke Nedlloyd N.V., gehouden op 21 mei 1997, vermeldt onder punt 5:
"(a)
Verslag van de Commissie van Aandeelhouders
(b)
Instelling van een Commissie van Aandeelhouders
(c)
Benoeming van leden van de Commissie van Aandeelhouders."
In de toelichting op die agenda wordt vermeld dat het verslag van de commis
sie van aandeelhouders in het jaarverslag is opgenomen. Verder vermeld deze
toelichting dat de reglementair vereiste persoonsgegevens van de door de
aandeelhouderscommissie in haar verslag niet-bindend voorgedragen personen
in dat verslag zijn opgenomen. Voor wat betreft de voorgestelde leden geldt
dus dat de curricula vitae vóór de algemene vergadering bekend worden
gemaakt middels het in het jaarverslag opgenomen verslag van de aandeelhouderscommissie. In de toelichting wordt ook aangegeven dat het individuele
aandeelhouders vrij staat om eveneens kandidaten voor te dragen op de in
artikel 4 van het reglement voor de commissie van aandeelhouders van
Koninklijke Nedlloyd N.V. voorziene wijze.
Zie verder nog punt 4b respectievelijk punt 4 van de agenda van de algemene
vergadering van aandeelhouders van ABN-AMRO Holding N.V. gehouden op
8 mei 1995, artikel 21 lid 2 van de statuten van Stork N.V., Artikel 1 lid 1
van Reglement commissie van aandeelhouders Ahold nv en Artikel 1 lid 1.1
van het reglement van de commissie van aandeelhouders in N.V. Verenigd
Bezit VNU. 111
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Zie over de mogelijkheid van dergelijke niet-bindende voordrachten §2.2.3.
van dit hoofdstuk.
Artikel 4 van het Reglement voor de commissie van aandeelhouders van
Koninklijke Nedlloyd N.V., zie Bijlage П.
Zie Bijlage П.
Zie Bijlage П.
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Het besluit tot benoeming van een bestuurder of commissaris wordt tevens
gezien als een externe rechtshandeling. Het besluit is immers tegen een
wederpartij gericht: de te benoemen persoon. Een dergelijk besluit valt
112
derhalve onder de bepaling van artikel 2:16 lid 2 BW. Een besluit tot benoe
ming van een lid van een aandeelhouderscommissie is eveneens jegens de te
benoemen persoon gericht, en dus te zien als een externe rechtshandeling.
Onder de omstandigheden zoals aangeduid in artikel 16 lid 2 BW kan een
vernietiging van een dergelijk besluit niet aan de benoemde persoon worden
113
tegengeworpen.
De wet geeft geen regels met betrekking tot eventuele (te- gen) kandidaat
stelling of voordrachten door aandeelhouders ten aanzien van te benoemen
leden van een aandeelhouderscommissie.
Indien in de statuten hieromtrent niets is geregeld, dient ten aanzien van alle
moties van individuele aandeelhouders gestemd te worden, als die moties
114
samenhangen met een aan de orde zijnde agendapunt. Bij de behandeling
van de benoeming van leden van de aandeelhouderscommissie is mijns inziens
een voordracht of kandidaatstelling van individuele aandeelhouders te
beschouwen als een motie, waarover gestemd moet worden. Alle aanwezige
aandeelhouders kunnen dus naar mijn mening ter vergadering een voordracht
doen of zich kandidaat stellen, indien daaromtrent in de statuten of een
reglement geen andersluidende regeling is opgenomen. 115
In een statutair of reglementair voorschrift kan echter een termijn voor
kandidaatstelling worden gesteld.116 Een dergelijke bepaling is naar mijn
mening wenselijk. Belanghebbenden moet enige tijd gegund worden om over
voorgestelde personen eventueel verdere inlichtingen in te winnen en zich te
beraden. Ook een ordelijk verloop van de algemene vergadering is gebaat bij
een dergelijke termijn.
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Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 149, p. 159; Handboek, nr. 228, p. 400.
Indien het besluit tot instelling van een aandeelhouderscommissie vernietigd
wordt, kan een benoemd persoon nergens lid van zijn. Een dergelijk besluit
heeft derhalve wel een directe werking tegenover een commissielid.
Asser-Maeijer 2-Ш, nr 273, p. 336.
Grinten W.C.L. van der, De benoeming van commissarissen bij de "grote
vennootschap", NV 50 (1972), p. 95.
Helden R.J.C, van, Oproeping, agendering en deponering van vergader
stukken, in: Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut, deel
45, p. 8; Voogd R.P., opmerking tijdens de discussie, Serie monografieën
vanwege het Van der Heijden Instituut deel 45, p. 97.
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Dit laatste geldt ook voor een statutaire of reglementaire bepaling ingevolge
waarvan een voordracht of kandidaatstelling ondersteund moet worden door
een bepaald minimum aantal aandeelhouders. Een dergelijke bepaling heeft
verder naast een termijnstelling zin, omdat op deze manier voorkomen kan
worden dat een te groot aantal relatief kansloze kandidaatstellingen of
voordrachten ter vergadering moet worden besproken.
Bij een voordracht of kandidaatstelling dienen mijns inziens gegevens van de
beoogde persoon aan de algemene vergadering ter kennisneming ter beschik
king te worden gesteld. Dit om de vergadering de mogelijkheid te geven de
geschiktheid van de kandidaat te beoordelen. Met name indien statutaire
kwaliteitseisen zijn gesteld aan het lidmaatschap van de aandeel
houderscommissie is dit van belang.117 Het is naar mijn mening aan te raden
in de statuten of een reglement een dergelijke regeling geven.
Zo houdt artikel 5 van het reglement voor de commissie van aandeelhouders
van Koninklijke Nedlloyd N.V. met betrekking tot de kandidaatstelling door
individuele aandeelhouders een termijnstelling in. Artikel 3 van dat reglement
bepaalt welke persoonsgegevens vermeld moeten worden bij een voordracht.
Tevens eist dit artikel 3 dat een voordracht vergezeld dient te gaan van een
schriftelijke verklaring dat de voorgedragen kandidaat zijn benoeming zal
aanvaarden. Artikel 4 van het reglement voor de Commissie van Aandeelhou
ders van de Kas-Associatie N.V. bevat een soortgelijke bepaling. De agenda
van de algemene vergadering van ABN-AMRO Holding N.V., gehouden op
8 mei 1995, vermeldt dat de kandidaatstelling door aandeelhouders door ten
minste 25 aandeelhouders moet worden gesteund. Verder staat in die agenda
welke gegevens omtrent de voorgedragen personen vermeld moeten worden
bij een dergelijke kandidaatstelling en binnen welke termijn die voordracht
dient te geschieden.118 De eis dat een kandidaatstelling door aandeelhouders
gesteund moet worden door tenminste 25 aandeelhouders is ook in een niet
nader te noemen reglement opgenomen. Aan die eis is in dat reglement
toegevoegd dat het aandeelhouderschap van die 25 aandeelhouders naar
genoegen van de raad van bestuur dient te worden aangetoond, bijvoorbeeld
door het overleggen van depotbewijzen.
Deze regelingen houden geen publicatieplicht van de curricula vitae van de
voorgedragen kandidaten in. Belanghebbenden kunnen deze gegevens echter
wel via de vennootschap verkrijgen. Een eventueel bezwaar van een kandidaat
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Zie §2.3.1 van dit hoofdstuk.
Zie Bijlage Π.
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tegen publicatie van zijn curriculum vitae speelt derhalve niet. Ook de kosten
zullen niet enorm stijgen als gevolg van een grotere advertentieruimte in de
dagbladen.1" Bij dergelijke regelingen dient mijns inziens echter wel de mogelijkheid van kandidaatstelling in de agenda te worden vermeld, of dient deze
regeling bij de agenda te worden gevoegd. Dit om aandeelhouders voldoende
te informeren nu hun mogelijkheden verkort worden. Zij kunnen immers
ingevolge deze regeling op de vergadering zelf geen kandidaten meer stellen.

$2.2.2. Meerderheids- en quorumeisen
De in §1.2.2. van dit hoofdstuk gebezigde argumenten vóór een versterkte
meerderheid en een quorum bij een instellingsbesluit, gelden mijns inziens
eveneens bij een benoemingsbesluit.120 Ook voor een eventuele tweede
vergadering.
Indien de benoeming niet aan dezelfde eisen is onderworpen als de instelling,
kan de meerderheid van de aandeelhouders via een benoemingsbeleid de
minderheid alsnog buiten spel zetten. Als de commissie van aandeelhouders
enkel bestaat uit vertegenwoordigers van de meerderheid van de aandeelhouders, zullen de overgedragen aandeelhoudersrechten per saldo door deze meerderheid uitgeoefend worden. Dit speelt uiteraard sterker, naarmate deze
meerderheid meer geconcentreerd is.
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Zie de in noot 105 genoemde bezwaren.
Handboek, nr. 289, p. 509; Grinten W.C.L. van der, De benoeming van
commissarissen bij de "grote vennootschap", NV 50 (1972), p. 95; Lubbers
A.G., De algemene vergadering van aandeelhouders en de benoeming van
commissarissen, in: Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 9, p. 59: Lubbers is van mening dat besluiten tot instelling van een
aandeelhouderscommissie en tot vaststelling van het aantal leden van die
commissie niet gemakkelijker gemaakt kunnen worden dan dat tot benoeming
van de leden daarvan, wel daarentegen het omgekeerde. Over het algemeen zal
het echter aanbeveling verdienen om op het stuk van quorumeisen en
versterkte meerderheid op alle onderdelen van de regeling van de aandeelhouderscommissie gelijke eisen te stellen. Anders Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p.
492; Maeijer J.M.M., De verdeling van bevoegdheden tussen de diverse
organen; oligarchische regelingen, in: Serie monografieën vanwege het Van der
Heijden Instituut, deel 9, p. 21.
De statuten van N.V. Verenigd Bezit VNU van 12 mei 1987 bepalen in artikel
31 onder 3.: Besluiten tot aanwijzing van de leden van een aandeelhouderscommissie worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
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Een aandeelhouderscommissie uitsluitend bestaande uit leden benoemd door
een gewone meerderheid van de aandeelhouders, kan niet altijd als representatief voor het collectief van aandeelhouders gezien worden. De minderheid
van de aandeelhouders moet daartoe ook enige invloed op de benoeming van
de leden van een aandeelhouderscommissie hebben.
De meerderheids- en quorumeisen voor het benoemingsbesluit dienen niet
zwaarder te zijn dan de eisen voor het instellingsbesluit. Deze eisen dienen
eveneens in de in §1.2.2. van dit hoofdstuk bepleitte wettelijke regeling te
worden neergelegd.
Een benoemingsbesluit kan genomen worden op een vergadering, waar ook
het instellingsbesluit genomen wordt. Op een dergelijke algemene vergadering
dient naar mijn mening reeds een voorgeschreven percentage van het geplaatste kapitaal aanwezig te zijn, wil een commissie van aandeelhouders
ingesteld kunnen worden. Slechts een meerderheidseis ten aanzien van een
benoemingsbesluit lijkt dan enige zin te hebben. Het vereiste van een
minimum kapitaalsvertegenwoordiging krijgt zin bij een benoemingsbesluit,
niet genomen in dezelfde vergadering als het instellingsbesluit, maar bijvoorbeeld bij een tussentijdse benoeming of een herbenoeming.
In strijd met de hierboven verdedigde opvatting bepaalt artikel 31 van de
statuten van N.V. Verenigd Bezit VNU in lid 3 dat besluiten tot benoeming
van de leden van de aandeelhouderscommissie worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen.

$2.2.3. Beïnvloeding

van de benoeming

Beïnvloeding van de benoeming van de leden van een aandeelhouderscommissie zou gerealiseerd kunnen worden door deze benoeming afhankelijk
te stellen van een voordracht of goedkeuring van een ander orgaan.121

121

44

Haze Winkelman R.A.E. de, Belang van een nieuw structuurregime voor de
institutionele en particuliere belegger, in: Naar een nieuwe machtsdeling in de
Nederlandse vennootschap, Kluwer, Deventer, 1994, p. 36, meent dat beschermingsconstructies als certificering of de uitgifte van preferente aandelen
gebruikt worden om de benoeming van een aandeelhouderscommissie te
beïnvloeden.
Naar mijn mening geven deze beschermingsconstructies de raad van bestuur of
de raad van commissarissen echter geen directe mogelijkheid om de benoe-
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Is toelaatbaar dat de statuten of een reglement bepalen, dat de leden van de
aandeelhouderscommissie door de algemene vergadering gekozen zullen
worden uit een door de raad van commissarissen of het bestuur op te stellen
bindende voordracht? Die vraag kan ook gesteld worden ten aanzien van een
statutaire bepaling die voorschrijft, dat een voorafgaande goedkeuring van een
van deze organen vereist is voor een geldig benoemingsbesluit.
Dergelijke bepalingen zijn naar mijn mening in strijd met het systeem van
het structuurregime. De aandeelhouderscommissie representeert de aandeelhouders en zal bepaalde aandeelhoudersrechten ten aanzien van de benoeming
en het ontslag van commissarissen en bestuurders uitoefenen. De commissie
is te zien als een controlerend orgaan op deze benoemingen en ontslagen.
Hiermee is onverenigbaar, dat de raad van commissarissen of het bestuur deze
commissie uit haar welgevallige personen kan laten bestaan, en zo de controle
op haar benoeming en ontslag te frustreren.
Hetzelfde geldt mijns inziens indien een bindende voordracht of vereiste
goedkeuring aan andere vennootschapsorganen is toegekend. De Vereniging
Effectenbescherming (thans genaamd Vereniging van Effectenbezitters) stelde
in haar voorstel van 22 mei 1970 voor de leden van de aandeelhouderscommissie te laten benoemen door de algemene vergadering op voordracht van de
commissie van aandeelhouders, met een overgangsregeling voor de eerste
samenstelling.122 Indien de Vereniging van Effectenbezitters hiermee doelt op
een bindende voordracht, komt dit in strijd met het systeem van de structuurwet. Daar de aandeelhouderscommissie de aandeelhouders representeert, moet
de algemene vergadering in vrijheid de leden van die commissie kunnen
benoemen.123 Verder bepalen de departementale richtlijnen in §15 dat de
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123

ming van de leden van een aandeelhouderscommissie te beïnvloeden, aangezien Bijlage X van het Fondsenreglement bepaalt dat de stichtingen aan wie de
eventuele uitoefening van het stemrecht toekomt ( administratiekantoor, stichting prefs) onafhankelijk dienen te zijn van de uitgevende instelling.
Vereniging Effectenbescherming, Herziening van het ondernemingsrecht (nota
d.d. 22 mei 1970 aan de Minister van Justitie naar aanleiding van het SERadvies d.d. 19 sep. 1969).
Zie met betrekking tot de vraag of een commissie van aandeelhouders te
beschouwen is als een vennootschapsorgaan § 3.2. van dit hoofdstuk.
Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p. 492; Handboek, nr. 289, p. 509; Grinten
W.C.L. van der, De benoeming van commissarissen bij de "grote vennoot
schap", NV 50 (1972), p. 95; Maeijer J.M.M., De verdeling van bevoegdheden
tussen de diverse organen; oligarchische regelingen, in: Serie monografieën
vanwege het Van der Heijden Instituut deel 9, p. 21; Voogd R.P., Serie
monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 32, p. 282-283;
Lubbers A.G., De algemene vergadering van aandeelhouders en de benoeming
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statuten geen bindende voordracht ten aanzien van de benoeming van de
leden van een aandeelhouderscommissie mogen voorschrijven.
Hiermee is niet strijdig een statutaire of reglementaire bepaling, welke een
niet-bindende voordracht mogelijk maakt.124
De mogelijkheid van een niet-bindende voordracht door een ander vennootschapsorgaan dan de algemene vergadering, dient aan een termijn gebonden
te worden. Als een statutaire of reglementaire regeling voor de benoeming van
de leden van een aandeelhouderscommissie een vennootschapsorgaan het recht
geeft een niet-bindende voordracht te doen, moet dit recht er niet toe kunnen
leiden dat de benoeming van de commissieleden gefrustreerd wordt. Daartoe
dient duidelijk te zijn dat als er niet binnen een redelijke tijd een dergelijke
voordracht gedaan wordt, het betreffende vennootschapsorgaan zijn recht op
het doen van een dergelijk voorstel verspeelt. Op die manier kan het tot de
voordracht bevoegde orgaan een benoemingsprocedure niet te lang rekken
door een beroep te doen op zijn bevoegdheid.
Teneinde de benoeming te vergemakkelijken is het wenselijk de mogelijkheid
van een niet-bindende voordracht op te nemen. Een niet-bindende voordracht
vergemakkelijkt de benoeming indien de aandeelhouders zelf, in het bijzonder
de kleine aandeelhouders, geen geschikte of willige kandidaten kunnen
vinden.125
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van commissarissen, in: Serie monografieën vanwege het Van der Heijden
Instituut deel 9, p. 58, 61: Lubbers beargumenteert het niet-mogelijk zijn van
een bindende voordracht met de redenering, dat een bindende voordracht bij
wettelijke benoemingen slechts mogelijk is als dit met zoveel woorden in de
wet geregeld is; Francken J.Ch., Statuten van structuurvennootschappen, p.
36: voor de mogelijkheid van een bindende voordracht is een sterkere
wettelijke grondslag nodig dan de afwezigheid van een verbod daartoe.
Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p. 492; Handboek, nr. 289, p. 509; Honée
H.J.M.N., Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 19,
p. 115; Francken J.Ch., Statuten van structuurvennootschappen, p. 36.
De mogelijkheden om een geschikte kandidaat (ook aanvaardbaar voor de
grootaandeelhouders) te vinden kunnen voor de kleine aandeelhouders niet
voldoende aanwezig zijn. Het is mogelijk dat zij iets zien in een voorgedragen
kandidaat. Dit kan dan tegenwicht bieden aan de grootaandeelhouders/institutionele beleggers, die gemakkelijker goede kandidaten kunnen vinden. Het is
ook mogelijk dat de Vereniging van Effectenbezitters kleine aandeelhouders
bijstaat in hun zoektocht naar kandidaten die voor een voldoende grote meerderheid aanvaardbaar zijn.
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Een niet-bindende voordracht door de aandeelhouderscommissie zelf heeft
als voordeel, dat dit de samenwerking binnen de commissie ten goede kan
komen. De commissie zal immers slechts leden voordragen, waarvan verwacht
wordt dat zij goed functioneren.
Een aandeelhouderscommissie dient representatief te zijn voor het collectief
van aandeelhouders, zodat zij geacht kan worden ook oog te hebben voor de
belangen van kleine aandeelhouders en deze belangen in de besluitvorming
omtrent een voordracht mee te laten wegen. Mijns inziens dient de commissie
derhalve bij haar voordracht te streven naar een samenstelling, welke een
goede representatie van de aandeelhouders tot gevolg heeft.
Een, weliswaar niet-bindende, voordracht van het bestuur of de raad van
commissarissen wekt mogelijk de indruk, dat er sprake kan zijn van manipulatie van de aandeelhouderscommissie.126 Daarbij gaat men er dan van uit, dat
de algemene vergadering een voordracht veelal zal overnemen.
Mijn voorkeur heeft dan ook een statutaire of reglementaire regeling
inhoudende, dat de commissie van aandeelhouders een niet-bindende voordracht voor de benoeming van haar leden zal doen binnen een redelijke
termijn. Daarbij kan de aandeelhouderscommissie in overleg treden met de
raad van commissarissen en/of het bestuur, maar noodzakelijk is dit naar mijn
mening niet.127
Ter vergemakkelijking van de benoeming van de leden van een aandeelhouderscommissie, indien er (nog) geen commissieleden in functie zijn, is het
nuttig een overgangsregeling statutair of reglementair in het leven te roepen.
Die overgangsregeling kan bijvoorbeeld inhouden dat in een dergelijke situatie
de raad van commissarissen een niet-bindende voordracht zal doen.
Een regeling van het bedoelde voordrachtsrecht dient zodanig te zijn, dat de
aandeelhouders tijdig van voldoende informatie worden voorzien om een
oordeel over de voorgedragen kandidaten te kunnen vormen.
Een voorbeeld van een regeling omtrent de mogelijkheid van een nietbindende voordracht, is opgenomen in het reglement voor de commissie van
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Zie bijvoorbeeld Rietkerk G., Structuurregeling aan heroverweging toe, ESB
1992, p. 125: Rietkerk acht de aandeelhouderscommissie nauwelijks effectief,
omdat de te benoemen leden doorgaans door het bestuur of de raad van
commissarissen naar voren worden geschoven.
Dit overleg kan in zoverre nuttig zijn, dat de aandeelhouderscommissie zo
veel mogelijk zal bestaan uit personen met wie de commissarissen geen
problemen hebben. Het dient echter niet zo te zijn, dat de raad van commissarissen zijn toestemming moet verlenen voor een voordracht. De aandeelhouderscommissie moet vrij kunnen zijn personen voor te dragen.
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aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V. in artikel 4 lid 2 sub a-c;
artikel 2 lid 2 van het reglement van de commissie van aandeelhouders in
N.V. Verenigd Bezit VNU en artikel 4 lid 1 van het reglement voor de
commissie van aandeelhouders van de Kas-Associatie N.V. Zie verder ook
artikel 1 lid 2 van Reglement commissie van aandeelhouders Ahold nv en de
agenda van de algemene vergadering van ABN-AMRO Holding N.V.
128
gehouden op 8 mei 1995, onder punt 4b.

§2.3.

Lidmaatschap

§2.3.1. Kwaliteitseisen

voor leden

De Departementale Richtlijnen 1986 bepalen in §15 dat de statuten geen
andere kwaliteitseisen aan leden van een aandeelhouderscommissie mogen
stellen, dan het zijn van aandeelhouder.
Naar mijn mening moeten in beginsel alle aandeelhouders de mogelijkheid
hebben benoemd te worden als lid van een aandeelhouderscommissie.
Hiermee is niet verenigbaar dat kwaliteitseisen aan aandeelhouders worden
gesteld, om in aanmerking te komen voor benoeming als lid van een aandeel
houderscommissie. Zo zal bijvoorbeeld een eis inhoudende dat een lid een
bepaald percentage van het aandelenkapitaal moet bezitten niet mogelijk
zijn.129
Ook eisen met betrekking tot het door leden te bezitten opleidingsniveau
zijn uit den boze. Dergelijke eisen zal men wellicht willen verdedigen met de
stelling, dat op die manier bereikt wordt dat de commissie van aandeelhouders
zal bestaan uit competente leden. Daar is tegenin te brengen, dat de aan
deelhoudersvergadering zelf de leden benoemt. Het is de verantwoordelijkheid
van de algemene vergadering de commissie samen te stellen uit competente
personen. O m dit enigszins te bevorderen dient een kort curriculum vitae van
de kandidaten bij de kandidaatstelling gevoegd te worden. 130 Daarnaast kunnen
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Zie Bijlage Π.
Noordewier HJ., De "Coöptatiecommissie", T W S 1973, p. 113, acht een vrij
groot bezit aan aandelen als vereiste voor het lidmaatschap als schadelijk voor
het opbloeien van een aandeelhouderscommissie in alle vrijheid en zelfstandigheid, nodig om een dusdanig gezag te verkrijgen dat haar adviezen serieus
genomen zullen worden.
Zie §2.2.1. van dit hoofdstuk.
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eventueel niet goed functionerende leden na twee jaar uit de aandeel
houderscommissie geweerd worden, door die leden niet te herbenoemen.
In het reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke
Nedlloyd N.V. wordt bepaald in artikel 4 sub 4:
"Een aandeelhouder die de leeftijd van 70 jaren heeft bereikt, of in het jaar
dat de commissie wordt ingesteld de leeftijd van 70 jaren zal bereiken, kan
niet kandidaat zijn om benoemd te worden als lid van de commissie van
aandeelhouders. "
Een dergelijke eis wordt ook gesteld in artikel 1 lid 5 van Reglement commis
sie van aandeelhouders Ahold nv. In artikel 3 lid 4 van het reglement voor de
commissie van aandeelhouders van de Kas-Associatie N.V. wordt deze
leeftijdsgrens gesteld op de leeftijd van vijfenzeventig jaren. 131
Het stellen van leeftijdsgrenzen aan het lidmaatschap van de aandeelhouders
commissie komt mijns inziens eveneens in strijd met het bedoelde verbod op
het stellen van kwaliteitseisen. Ook de leeftijd van een kandidaat is naar mijn
mening te zien als een kwaliteit van de desbetreffende persoon. Hierbij geldt
hetzelfde als ten aanzien van eventuele eisen met betrekking tot het oplei
dingsniveau. Leeftijdsgrenzen zullen eveneens veelal tot doel hebben de
aandeelhouderscommissie te doen bestaan uit competente personen. 132
Het is wel geoorloofd statutair te bepalen, dat bij de benoeming van de
commissieleden gestreefd zal worden naar een deskundige en evenwichtige
samenstelling. Dit houdt immers geen kwaliteitseis voor het lidmaatschap in.
Het is zoals gezegd wel mogelijk als kwaliteitseis te stellen aan het lidmaat
schap van een aandeelhouderscommissie het zijn van aandeelhouder. Deze eis
van aandeelhouderschap komt reeds in het oorspronkelijke voorstel van de
Vereniging Effectenbescherming (thans genaamd Vereniging van Effectenbezit
ters) tot uitdrukking. 133 Dat voorstel kent echter niet de mogelijkheid, dat
niet-aandeelhouders lid kunnen zijn van een aandeelhouderscommissie. Inge
volge §15 van de Departementale Richtlijnen 1986 mogen de statuten bepalen
dat ook niet-aandeelhouders lid van een commissie van aandeelhouders
kunnen zijn.

131

Zie Bijlagen.
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133

Anders Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p. 493.
Vereniging Effectenbescherming, Herziening van het ondernemingsrecht (nota
d.d. 22 mei 1970 aan de Minister van Justitie naar aanleiding van het SERadvies d.d. 19 september 1969).
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Het is aan de algemene vergadering om te beslissen of het aandeelhouder
schap statutair als vereiste dient te gelden voor het lidmaatschap van een
aandeelhouderscommissie. Een wettelijke eis in die zin wordt mijns inziens
terecht niet gesteld.
De eis dat slechts aandeelhouders lid kunnen zijn van een aandeelhouders
commissie kan complicaties met betrekking tot de geldigheid van besluiten
van de aandeelhouderscommissie meebrengen. Indien een benoemd lid achteraf
geen aandeelhouder blijkt te zijn, is de benoeming niet geldig. Ook als het lid
zijn aandeelhouderschap verliest kunnen er problemen ontstaan bij niet tijdige
ontdekking daarvan, omdat het lidmaatschap als verloren moet worden
beschouwd bij eindigen van het aandeelhouderschap. 134 In de tussenliggende
periode door hem uitgebrachte stemmen zijn dan ongeldig.
Van der Grinten meent dat bij ongeldige stemmen in beginsel geldt dat geno
men besluiten ingevolge art. 2:15 lid 1 sub a BW vernietigd kunnen worden,
indien het besluit niet tot stand zou zijn gekomen als de nietige stemmen niet
zouden zijn meegeteld.135 Deze visie acht Maeijer thans niet meer houdbaar
gelet op de parlementaire geschiedenis betreffende artikel 2:13 lid 3 BW. Hij
is van mening dat een besluit niet is genomen c.q. nietig of non-existent is,
indien de nietige stemmen van doorslaggevende betekenis zijn geweest.136
Onder het in deze artikelen gebezigde begrip orgaan, moet mijns inziens ook
de aandeelhouderscommissie begrepen worden. 137
De statuten of een reglement dienen bij een bedoelde kwaliteitseis een
aanvullende regeling te geven om het risico van vernietigbare of nietige
besluiten weg te nemen. Zij moeten bepalen wat het gevolg is van het ont-
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Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p. 493; Handboek nr. 289, p. 509.
Asser-Van der Grinten 2-Π, zevende druk, 1991, nr. 145, p. 122.
Maeijer J.M.M., Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr 141, p. 152 en nr. 145,
p. 156. Zie ook Ingh F.J.P. van den, Nietigheid van stem en besluit; vernieti
ging van besluiten, in: Nieuw vennootschaps- en rechtspersonenrecht, W.E.J.
Tjeenk Willink, Zwolle, 1992, p. 92, die meent dat besluiten in een dergelijk
geval nietig zijn. Zie ook Timmerman L., De nieuwe algemene bepalingen van
boek 2 BW, preadvies van de Vereeniging "Handelsrecht" 1991, W.E.J. Tjeenk
Willink, Zwolle, 1991, p. 60. Hij is van mening is dat in een dergelijk geval
het besluit zonder rechterlijke tussenkomst als verworpen kan worden
beschouwd. Het gaat immers niet om een fout in de stemmentelling, maar om
een ongerechtigdheid bij de vaststelling wie stemgerechtigd is. Zie ook
Huizink J.B., Losbladige Rechtspersonen, Artikel 13, p. 13-4, die in een
dergelijk geval concludeert dat er geen besluit is (non-existent besluit).
Zie hierover verder § 3.2. van dit hoofdstuk en § 1.4 van hoofdstuk Ш.
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breken of verliezen van het aandeelhouderschap.138 Het is mijns inziens
afdoende als de statuten of een reglement bepalen, dat bij verlies van het
aandeelhouderschap het lid zal worden ontslagen. Totdat de betreffende
persoon is ontslagen, is hij lid van de aandeelhouderscommissie en heeft hij
als zodanig stemrecht.
Statutair of reglementair dient naar mijn mening verder als aanvulling op een
dergelijke kwaliteitseis geregeld worden, hoe het aandeelhouderschap en het
voortduren daarvan aangetoond moeten worden. Bijvoorbeeld door te bepalen
dat ieder lid tenminste één aandeel op naam moet doen stellen, om zo uit het
aandeelhoudersregister het aandeelhouderschap te kunnen doen blijken. Een
andere mogelijkheid is deponering van toonderaandelen ten kantore van de
vennootschap. Ook kan worden gedacht aan een verplichte deponering bij één
aangewezen bankkantoor dat de opdracht krijgt de secretaris van de aandeelhouderscommissie kennis te geven van een verkoop van aandelen met
afschrift aan de raad van commissarissen. Verder is te denken aan een verplichting voor de leden gedurende hun lidmaatschap het aandeelhouderschap
aan te houden door middel van een geblokkeerd depot.139
Voorbeelden van dergelijk regelingen met betrekking tot de eis van aandeelhouderschap zijn te vinden in artikel 3 en 4 lid 3 sub с van het reglement
voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.;
artikel 1 lid 4, 6 en 7 van het Reglement commissie van aandeelhouders Ahold
nv; artikel 2 lid 2 van het reglement van de commissie van aandeelhouders van
Roto Smeets De Boer NV; artikel 1 van het reglement van de commissie van
aandeelhouders in N V Verenigd Bezit VNU en artikel 21.4 van de statuten
140
van Stork N.V.
In de literatuur wordt verdedigd dat enkel aandeelhouders lid van een
aandeelhouderscommissie kunnen zijn, behoudens andersluidende statutaire
voorziening. Hiertoe wordt dan veelal de bewoording van de wet aangevoerd.
Artikel 2:158 lid 11 BW spreekt immers van: een commissie van aandeelhoud-

138
139

140

Grinten W.C.L. van der, De benoeming van commissarissen bij de "grote
vennootschap", NV 50 (1972), p. 95.
Noordewier H.J., De "Coöptatiecommissie", T W S 1973, p. 114; Vereniging
Effectenbescherming, Herziening van het ondernemingsrecht (nota d.d. 22 mei
1970 aan de Minister van Justitie naar aanleiding van het SER-advies d.d. 19
september 1969); Francken J.Ch., Statuten van structuurvennootschappen, p.
37.
Zie Bijlage П.
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ers.141 Tegen dit argument voert Van der Grinten mijns inziens terecht aan,
dat de wet deze bewoording heeft gekozen omdat deze commissie als vertegenwoordiging van aandeelhouders is bedoeld.142 De "commissie van aandeelhouders" is de benaming van een orgaan, dat kan worden ingesteld om bepaalde
aandeelhoudersrechten voor de aandeelhouders uit te oefenen.
Paragraaf 15 van de Departementale Richtlijnen 1986 regelt dat de statuten
mogen bepalen dat niet-aandeelhouders lid kunnen zijn van een aandeelhouderscommissie. Op grond hiervan acht Maeijer het twijfelachtig of nietaandeelhouders lid kunnen zijn van een aandeelhouderscommissie, indien de
statuten geen regeling omtrent het lidmaatschap van de commissie inhouden.143 Bij het ontbreken van een regeling omtrent het lidmaatschap zullen dan
echter mijns inziens de eerdergenoemde complicaties kunnen optreden. O m
dit risico te vermijden, dient naar mijn mening te worden bepaald dat,
behoudens andersluidende statutaire bepaling, het aandeelhouderschap geen
vereiste is voor het lidmaatschap van een aandeelhouderscommissie. Het
departement zou zijn richtlijnen in die zin moeten aanpassen. Tot dit zal zijn
geschied is echter een statutaire bepaling in de zin van artikel 23 van de
statuten van de Kas-Associatie, waar wordt bepaald dat ook niet-aandeelhouders lid van de aandeelhouderscommissie kunnen zijn, derhalve zinvol.
Indien ook niet-aandeelhouders commissielid kunnen worden, mogen mijns
inziens in beginsel te hunner aanzien wel verdere kwaliteitseisen worden
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Schilfgaarde P. van, Van de BV en de NV, nr. 145, p. 380; Slagter W.J.,
Compendium van het Ondernemingsrecht, zevende druk, Kluwer, Deventer,
1996, §76, p. 283; Slagter W.J, Samenstelling van een aandeelhouderscommissie, T W S 1977, p. 263; Hoek P.C. van den, Dient het structuurregime
te worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden of inzichten?, in:
Knelpunten in de vennootschapswetgeving, Uitgave vanwege het Instituut
voor Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen deel 24, Kluwer,
Deventer, 1995, p. 46.
Handboek, nr. 289, p. 509. In die zin ook Blanco Fernández J.M., Uitgave
vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht deel 19, p. 120; Lubbers A.G.,
De algemene vergadering van aandeelhouders en de benoeming van commissarissen, in: Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 9,
p. 61 en 95, wijst erop dat de bewoording "commissie van aandeelhouders" te
interpreteren is als commissie voor aandeelhouders. Hij stelt zich de vraag
waarom een niet-aandeelhouder slechts in de aandeelhouderscommissie zitting
kan hebben als hem pro forma een aandeel is toegespeeld.
Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p. 493.
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gesteld.144 Ten aanzien van dergelijke kandidaten is immers de bovengenoemde
motivering om kwaliteitseisen te verbieden, niet van toepassing.
Ook houders van bewilligde certificaten kunnen als niet-aandeelhouders lid
van een aandeelhouderscommissie zijn.145 Voor deze certificaathouders geldt
naar mijn mening echter dat geen verdere kwaliteitseisen gesteld mogen worden. Zij zijn tot op zekere hoogte te vergelijken met aandeelhouders, met
name voor wat betreft hun verbondenheid met een beursvennootschap.
Houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
hebben vergaderrechten en zijn in wezen de feitelijke kapitaalverschaffers.
Indien de algemene vergadering besluit naast aandeelhouders ook bewilligde
certificaathouders als lid tot een aandeelhouderscommissie toe te laten, dan
dienen ook alle bewilligde certificaathouders de mogelijkheid te krijgen benoemd te worden als lid. Ook voor hen geldt mijns inziens derhalve dat geen
verdere kwaliteitseisen gesteld mogen worden.
De relevantie van een kwaliteitseis van aandeelhouderschap is bij beursgenoteerde vennootschappen niet al te groot. Indien ter beurze aandelen
verhandeld worden, is het voor een beoogd lid tamelijk eenvoudig zich een
aandeel te verschaffen. Daar er geen minimumaantal aandelen als drempel mag
gelden, hoeft dit ook financieel geen onoverkomelijke problemen op te leveren.
Dit is uiteraard anders als er sprake is van een certificering van de aandelen
met een beperkte royeerbaarheid of niet-royeerbaarheid. Het beoogde lid, nietaandeelhouder kan bij niet-royeerbare certificaten wel veelal eenvoudig aan
een certificaat komen, maar kan dit certificaat niet inwisselen tegen een
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In die zin ook Treurniet W.C., De departementale richtlijnen 1976, NV 54
(1976), p. 179. Anders het departement van Justitie blijkens §15 van de
departementale richtlijnen 1986, waaruit volgt dat ook aan niet-aandeelhouders
geen kwaliteitseisen statutair kunnen worden gesteld. Het departement bepaalt
daar immers dat de statuten geen andere kwaliteitseisen aan de leden (waaronder eventueel ook niet-aandeelhouders, HD) van een aandeelhouderscommissie
mogen stellen, dan het zijn van aandeelhouder.
Sanders/Westbroek, nr. 7.4.6., p. 210; Slagter W.J., Compendium van het
ondernemingsrecht, derde druk, Kluwer, Deventer, 1978, p. 284, betreurt het
nog dat de wet verbiedt dat certificaathouders lid kunnen worden van een
aandeelhouderscommissie. Op deze zienswijze is Slagter in zoverre teruggekomen dat in de zevende druk uit 1996, p. 283, te lezen is: "Par. 15 Departementale Richtlijnen laat toe te bepalen, dat ook niet-aandeelhouders (bijv. certificaathouders) deel kunnen uitmaken van een aandeelhouderscommissie." Zie
verder over de mogelijkheid van instelling van een aandeelhouderscommissie
indien aandelen gecertificeerd zijn $1.3.1. van hoofdstuk 3.
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aandeel. De Vereniging voor de Effectenhandel laat notering op de beurs van
146
niet-royeerbare effecten niet toe. Wel staat de Vereniging voor de Effecten
handel de notering van beperkt royeerbare certificaten toe, mits de royeerbaarheid niet onredelijk bezwarend is, eventueel in combinatie met een x%
regeling. Bij een beperkte royeerbaarheid kan het relatief eenvoudig zijn een
beoogd lid van een aandeelhouderscommissie een aandeel te doen toekomen.
Dit hangt af van de administratievoorwaarden. Zo kunnen die voorwaarden
bijvoorbeeld inhouden, dat het bestuur van de vennootschap over royeerbaar
heid kan besluiten. Gecombineerd met een statutaire bepaling, inhoudende dat
het bestuur een omwisseling van een door een lid van de aandeelhouderscom
missie gehouden certificaat in een aandeel mogelijk zal maken, is dan het
aandeelhouderschap niet meer al te moeilijk te bereiken. De administra
tievoorwaarden kunnen echter ook een regeling inhouden, waardoor de
omwisseling minder eenvoudig zal zijn, bijvoorbeeld als omwisseling slechts
mogelijk is krachtens een besluit van een gekwalificeerde meerderheid van de
vergadering van certificaathouders.
Bij een x%-regeling bestaan twee varianten:
1.
2.

een aandeelhouder mag niet meer dan x% van de geplaatste aandelen
houden;
een aandeelhouder mag niet meer dan x% van de geplaatste aandelen
verkrijgen.

Een x%-regeling staat dus niet in de weg aan een verkrijging van aandelen
door een certificaathouder, mits de certificaathouder door de omwisseling van
zijn certificaten niet meer dan x% van de geplaatste aandelen verkrijgt.147

§2.3.2. Leden van een

aandeelhouderscommissie

Niet-aandeelhouders kunnen, onder de omstandigheden als in de de vorige
paragraaf aangegeven, lid zijn van een aandeelhouderscommissie.
Daar aan aandeelhouders geen andere kwaliteitseisen kunnen worden gesteld,
is het naar mijn mening ook mogelijk dat een rechtspersoon-aandeelhouder
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Bijlage X bij het Fondsenreglement, art. 5.
Zie over royeerbare, niet-royeerbare en beperkt royeerbare certificaten,
alsmede over de x%-regeling Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 217, 405, 414, p. 260, 546,
562; Handboek, nr. 197, 179.1, p. 319-326; Ingh F.J.P. van den, Serie monogra
fieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 35, nr. 3.8.2, 4.3.2, p. 52, 53,
78, 79.

Instellen van een aandeelhouderscommissie; bevoegdhedenoverdracht

lid is van een aandeelhouderscommissie. Daarin vertegenwoordigd door
bijvoorbeeld een bestuurder van die rechtspersoon.148 In strijd hiermee bepaalt
het reglement van de commissie van aandeelhouders van Cindu International
N.V. in artikel 2 lid 1 dat de leden van de aandeelhouderscommissie natuurlijke personen moeten zijn. In die zin ook artikel 1 lid 1.2 van het reglement
van de commissie van aandeelhouders in N.V. Verenigd Bezit VNU; artikel
3 lid 1 van het reglement voor de commissie van aandeelhouders van de KasAssociatie N.V. en artikel 2 lid 1 van het reglement voor de commissie van
aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.
Dergelijke reglementaire bepalingen die inhouden dat aandeelhouders-rechtspersonen geen lid kunnen zijn van een aandeelhouderscommissie zijn als
gezegd naar mijn inzicht niet toelaatbaar. Een statutaire of reglementaire bepaling inhoudende dat aandeelhouders-rechtspersonen wel lid kunnen worden
is mijns inziens overbodig. Zie voor een dergelijke bepaling artikel 1 lid 4 van
het Reglement commissie van aandeelhouders Ahold nv.
De statuten kunnen ten aanzien van niet-aandeelhouders wel bepalen dat
sprake moet zijn van natuurlijke personen. Stellen de statuten een dergelijke
eis niet, dan kunnen ook rechtspersonen/niet-aandeelhouders lid zijn van een
commissie van aandeelhouders.
Het is mijns inziens onverenigbaar met het systeem van het structuurregime,
als commissarissen en bestuurders lid zouden zijn van een aandeelhouderscommissie bij hun eigen vennootschap.149 In dat systeem is de
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In het Voorlopig Verslag der Tweede Kamer, Kamerstuk 10 751, nr. 8, p. 9,
wordt gesproken over een aandeelhouderscommissie, bestaande uit natuurlijke
personen. De Kamer heeft hier nog een aandeelhouderscommissie als voorgesteld door de Vereniging Effectenbescherming (thans genaamd Vereniging van
Effectenbezitters) voor ogen. In de verdere behandeling van wetsontwerp 10
751 komt de eis dat de aandeelhouderscommissie moet bestaan uit natuurlijke
personen niet meer aan de orde.
Handboek, nr 289, p. 509: Van der Grinten acht lidmaatschap van een rechtspersoon mogelijk, omdat de wet dit niet uitsluit. In de tiende druk van het
handboek stelde hij dit in wat voorzichtiger bewoordingen. Verder stelt Van
der Grinten dat de eis van aandeelhouderschap ruim mag worden verstaan,
zodat ook de bestuurder van een rechtspersoon-aandeelhouder lid van de
commissie kan zijn. In de tiende druk achtte hij dit nog onmogelijk, indien de
betreffende bestuurder niet zelf ook aandeelhouder is.
Dit is ook gesteld in Vereniging Effectenbescherming, Herziening van het
ondernemingsrecht (nota d.d. 22 mei 1970 aan de Minister van Justitie naar
aanleiding van het SER-advies d.d. 19 september 1969), p. 9. In die zin ook
SMO Boek 14, Een andere staat voor het commissariaat?, Een rapport van het
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algemene vergadering te zien als een controlerend orgaan ten aanzien van de
benoeming en het ontslag van bestuurders en commissarissen. Het is van
belang dat deze controle behouden blijft, ook als bevoegdheden met betrekking tot benoeming van commissarissen zijn overgedragen aan een aandeelhouderscommissie. Indien commissarissen of bestuurders middels zitting in een
aandeelhouderscommissie over uitoefening van de aandeelhoudersrechten met
betrekking tot hun benoeming mee kunnen beslissen, hebben zij daarmee de
mogelijkheid deze controle te frustreren.150

§2.3 J . Voorzitter en secretaris aandeelhouderscommissie;

aantal leden

De statuten mogen volgens het departement151 bepalen dat een niet-commissielid voorzitter of secretaris van de commissie van aandeelhouders kan zijn,
mits hij geen stemrecht in deze commissie heeft.
O p die manier zal ook de voorzitter van de raad van commissarissen voorzitter kunnen zijn van een aandeelhouderscommissie.152 De in de vorige
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Overlegorgaan Vertrouwenscommissarissen over de toekomst van het commissariaat en een verslag van de daarover gevoerde discussie, SMO-1980, p. 57.
Anders Noordewier, H J . , De "Coöptatiecommissie", TVVS 1973, p. 114.
Zie hieromtrent ook §2.2.3. van dit hoofdstuk ten aanzien van een beïnvloeding van de benoeming van de leden van een aandeelhouderscommissie door
de raad van commissarissen of het bestuur middels een bindende voordracht
of vereiste goedkeuring.
Departementale Richtlijnen 1986 § 15.
Anders Hoek P.C. van den, Dient het structuurregime te worden aangepast
aan gewijzigde omstandigheden of inzichten?, in: Knelpunten in de vennootschapswetgeving, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht
Rijksuniversiteit Groningen deel 24, Kluwer, Deventer, 1995, p. 46. In een
reactie op de bijdrage van Van den Hoek geeft Zwolsman P.V.B, te kennen
dat men bij Nedlloyd vindt dat de voorzitter van de algemene vergadering en
de voorzitter van de aandeelhouderscommissie eikaars remplaçanten zijn,
zodat dezelfde persoon beide vergaderingen moet voorzitten. Dat was aanvankelijk bij Nedlloyd de president-commissaris: opmerking tijdens de discussie,
in: Knelpunten in de vennootschapswetgeving, Uitgave vanwege het Instituut
voor Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen deel 24, Kluwer,
Deventer, 1995, p. 141. Solinge A.G. van, opmerking tijdens de discussie, in:
Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 45, p. 106,
geeft in de discussie desgevraagd te kennen, dat het niet noodzakelijk, niet
logisch en er niets op tegen is dat de voorzitter van de raad van commissarissen ook voorzitter is van de aandeelhouderscommissie.
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paragraaf aangeduide strijd met het wettelijke coöptatiesysteem is mijns
inziens niet aanwezig. De voorzitter is immers geen lid van de aandeelhouderscommissie en heeft in die commissie geen stemrecht. Hij kan derhalve niet
mee beslissen over de benoeming van de commissarissen.
Wel kan hij pogen de besluitvorming binnen de commissie te beïnvloeden
door het standpunt van de raad van commissarissen duidelijk te maken. Dit
hoeft niet altijd als negatief gezien te worden.153 Het wordt de leden van de
aandeelhouderscommissie duidelijk wat de mening van de raad van commissarissen is. Dat kunnen zij laten meewegen in hun besluitvorming. Slechts
indien de president-commissaris een duidelijk stempel drukt op de besluitvorming binnen de aandeelhouderscommissie, is diens voorzitterschap
storend voor een goede behartiging van de belangen van de aandeelhouders
door de aandeelhouderscommissie.
Ook zonder dat de president-commissaris voorzitter is van de aandeelhouderscommissie, zal er naar alle waarschijnlijkheid enige vorm van overleg
plaats vinden tussen de raad van commissarissen en de commissie van
aandeelhouders.154
De president-commissaris dient naar mijn mening bij zijn eventuele dubbelrol
de nodige discretie te tonen. Niet alles wat in een vergadering van de
aandeelhouderscommissie gezegd wordt, dient de overige commissarissen ter
ore te komen. Leden van de commissie van aandeelhouders moeten zich vrij
kunnen uiten, zonder bevreesd behoeven te zijn dat bijvoorbeeld eventuele
negatieve uitlatingen omtrent een commissaris die persoon ongewenst middels
de voorzitter ter ore zullen komen.
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Francissen P.W.H.M., Jansen J.M., Serie monografieën vanwege het Van der
Heijden Instituut deel 12, p. 51, waarbij ook aangegeven wordt dat hierover
anders gedacht kan worden. Anders Rietkerk G., Structuurregeling aan
heroverweging toe, ESB 1992, p. 125. Volgens Rietkerk staat een statutair
voorschrift dat de president-commissaris voorzitter is van de aandeelhouderscommissie, een effectieve organisatie van de aandeelhouders middels een
aandeelhouderscommissie in de weg; Noordewier HJ., De "Coöptatiecommissie", Τ W S 1973, p. 113; Hoek P.C. van den, Dient het structuurregime te
worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden of inzichten?, in: Knelpun
ten in de vennootschapswetgeving, Uitgave vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen deel 24, Kluwer, Deventer,
1995, p. 46.
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Sanders/Westbroek, nr. 7.4.6., p. 210. Noordewier H J . , De "Coöptatiecommissie", T W S 1973, 113, acht een personele unie tussen het voorzitterschap van de raad van commissarissen en de aandeelhouderscommissie niet
nodig voor het leggen van contact of informatieverschaffing.
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Indien de leden van een aandeelhouderscommissie menen dat de voorzitter
te zeer de nadruk legt op het standpunt van de raad van commissarissen, of
zij zijn discretie in twijfel trekken, zullen zij wellicht geneigd zijn bepaalde
zaken in een voorvergadering onderling te bespreken. Dan ontstaat er een
situatie waarbij men in beginsel de onderlinge "voorvergaderingen" als
commissievergaderingen zou kunnen bestempelen. De vergaderingen waar de
voorzitter bij aanwezig is kunnen dan gezien worden als overlegvergaderingen
met de voorzitter van de raad van commissarissen. In een dergelijk geval is het
mijns inziens onwenselijk en onpraktisch de aandeelhouderscommissie te laten
voorzitten door de president-commissaris.
De vergadering van een aandeelhouderscommissie dient ordelijk te verlopen.
Hiertoe is het wenselijk dat een ervaren en deskundig persoon de vergade
ringen leidt. Dit hoeft niet per definitie de president-commissaris te zijn, maar
deze zal normaal gesproken wel een ervaren en deskundig voorzitter zijn.
Ook de algemene vergadering wordt vaak krachtens statutaire bepaling door
de president-commissaris geleid. Hierbij speelt eveneens de wenselijkheid van
een deskundig en ervaren voorzitter, om de vergadering ordelijk te laten
verlopen. 155
De statuten van NBM-Amstelland N.V. bepalen in artikel 18 lid 3 dat de
voorzitter van de aandeelhouderscommissie wordt aangewezen door de houder
van het prioriteitsaandeel. 156 Een dergelijke statutaire regeling welke de
aanwijzing van een voorzitter afhankelijk maakt of laat geschieden door ande
ren dan de aandeelhouderscommissie of de algemene vergadering is naar mijn
mening echter niet wenselijk. De aandeelhouderscommissie is bedoeld als
vertegenwoordigend lichaam van het collectief van aandeelhouders ten aanzien
van bepaalde bevoegdheden, teneinde die bevoegdheden effectief te kunnen
uitoefenen. Door de aanwijzing van een voorzitter afhankelijk te maken van
anderen dan de algemene vergadering of de aandeelhouderscommissie, kan een
goede werking van deze commissie door derden eventueel gefrustreerd
worden.
Indien men wenst te bereiken dat de aandeelhouderscommissie zelf een
voorzitter benoemt, welke ook een niet-commissielid kan zijn, is daartoe naar
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Handboek, nr. 289, p. 510: Van der Grinten meent dat een statutaire bepaling
die de president-commissaris aanwijst als voorzitter van de aandeel
houderscommissie aansluit bij het gebruik, dat deze als voorzitter van de
algemene vergadering fungeert.
Zie Bijlage Π.
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mijn mening een statutaire regeling vereist. De Departementale Richtlijnen
1986 schrijven immers zoals gezegd voor, dat de statuten mogen bepalen dat
een niet-commissielid voorzitter van de commissie kan zijn. Ook als men
wenst dat enkel de aandeelhouderscommissie zelf een voorzitter uit haar
midden kan aanwijzen, is daartoe een statutaire of reglementaire bepaling
vereist.157 Een dergelijke regeling is opgenomen in artikel 21 lid 21.5 van de
statuten van Stork N.V.158 Bij het ontbreken van een die regeling kan mijns
inziens de aandeelhouderscommissie weliswaar zelf een voorzitter uit haar
midden aanwijzen, maar het is dan ook mogelijk dat de algemene vergadering
bij de instelling of verlenging van de bevoegdhedenoverdracht voorziet in het
voorzitterschap.159
Ook kunnen de statuten zelf voorzien in het voorzitterschap, door bijvoorbeeld te bepalen dat de president-commissaris voorzitter is van een aandeelhouderscommissie. Daarbij dienen de statuten te bepalen, dat de presidentcommissaris geen stemrecht in de commissie heeft. Indien de aandeelhouders
het hiermee oneens zijn, kunnen zij deze aanwijzing middels een statutenwijziging teniet doen. Een dergelijke aanwijzing van een niet-commissielid als
voorzitter is gelet op §15 van de Departementale Richtlijnen 1986 mijns
inziens niet mogelijk middels een door de algemene vergadering of de commissie van aandeelhouders opgesteld reglement. In strijd met deze visie bepaalt
het Reglement commissie van aandeelhouders Ahold nv in artikel 2 lid 2: "Als
voorzitter van de commissie treedt op de voorzitter van de Raad van
Commissarissen van Ahold nv. Als plaatsvervangend-voorzitter van de
commissie treedt op een door haar voorzitter aangewezen lid van de Raad van
Commissarissen van Ahold nv. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter hebben geen stemrecht." Een dergelijke bepaling is ook opgenomen in artikel 4 lid 1 van het reglement van de commissie van aandeelhouders in N.V.
Verenigd Bezit VNU, waaraan is toegevoegd dat in het geval dat alle commissarissen ontbreken, de aandeelhouderscommissie zelf voorziet in het voorzitterschap. Zie ook artikel 2 lid 4 van het reglement voor de commissie van
aandeelhouders van Roto Smeets De Boer NV. In tegenstelling hiermee
bepaalt artikel 5 van de reglementen van de commissie van aandeelhouders
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Noordewier H.J., De "Coöptatiecommissie", T W S 1973, p. 113: Noordewier
meent dat een statutaire of reglementaire bepaling welke inhoudt, dat de
aandeelhouderscommissie een voorzitter en secretaris uit haar midden benoemt, nuttig kan zijn.
Zie Bijlage Π.
Francken J.Ch., Statuten van structuurvennootschappen, p. 37.
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van Koninklijke Nedlloyd en van de Kas-Associatie dat de aandeelhouderscommissie uit haar midden een voorzitter benoemt. Het reglement van de
commissie van aandeelhouders van Cindu International N.V. laat in artikel 2
lid 3 de keuze tussen deze beide mogelijkheden.160
Ten aanzien van de secretaris van de aandeelhouderscommissie geldt mijns
inziens hetzelfde als voor de voorzitter. Bij de benoeming van een niet-lid als
secretaris kan met name gedacht worden aan de secretaris van de vennootschap. De aandeelhouderscommissie zal dan veelal een deskundig en goed
functionerend secretariaat hebben.161 Een bepaling omtrent de secretaris van
de aandeelhouderscommissie is opgenomen in artikel 3 lid 2 van het reglement
van de commissie van aandeelhouders van Cindu International N.V.; artikel
5 lid 1 van het reglement voor de commissie van aandeelhouders van
Koninklijke Nedlloyd N.V.; artikel 2 lid 5 van het reglement voor de
commissie van aandeelhouders van Roto Smeets De Boer NV; artikel 4 lid 2
van het reglement van de commissie van aandeelhouders van N.V. Verenigd
Bezit VNU en artikel 2 lid 4 van Reglement commissie van aandeelhouders
Ahold nv.162
Een aandeelhouderscommissie moet mijns inziens bestaan uit meer dan één
lid.163 Dit standpunt zou men kunnen verdedigen met het argument dat de
wet spreekt van een commissie van aandeelhouders, meervoud dus. Daartoe
moet de bewoording van artikel 2:158 lid 11 BW gelezen wordt als: een commissie bestaande uit aandeelhouders. In het bovenstaande is betoogd, dat de
term "commissie van aandeelhouders" te lezen is als commissie voor aandeelhouders.164 Dit grammaticaal argument gaat derhalve niet op.
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Zie Bijlage Π.
Anders Noordewier H.J., De "Coöptatiecommissie", T W S 1973, p. 113.
Noordewier is van mening dat bepalingen inhoudende dat het secretariaat bij
de vennootschap is middelen zijn om de zelfstandigheid van de aandeelhouderscommissie te beknotten, verdedigd met het schijnmotief dat het gaat om
een doelmatige werkwijze te bevorderen.
Zie Bijlage Π.
Handboek, nr. 289, p. 509: een aandeelhouderscommissie dient uit ten minste
twee leden te bestaan, omdat anders bezwaarlijk van een commissie kan
worden gesproken. Anders Blanco Fernandez J.M., Uitgave vanwege het Insti
tuut voor Ondernemingsrecht deel 19, p. 120: De term "commissie" is een
terminus technicus.
§2.3.1. van dit hoofdstuk.
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Een woordelijke ontleding van art. 2:158 lid 11 BW levert echter een ander
taalkundig argument op voor de stelling dat een aandeelhouderscommissie uit
meerdere leden moet bestaan. De wet spreekt namelijk van een commissie van
aandeelhouders, waarvan de algemene vergadering de leden aanwijst.16S
De aandeelhouderscommissie dient representatief te zijn voor de gehele
algemene vergadering.166 Het is moeilijk voor te stellen, dat deze representativiteit belichaamd kan worden door slechts één persoon. Alle groepen
aandeelhouders zullen de wens hebben zich vertegenwoordigd te zien in
"hun" commissie, opdat hun belangen zo goed mogelijk behartigd worden.
Het is eenvoudiger een commissie samen te stellen, die bestaat uit meerdere
personen. De aandeelhouders zullen dan beter in staat zijn om een zodanige
commissie samen te stellen, dat de overgrote meerderheid van de aandeelhouders vertrouwen in de commissie heeft. Omdat meerderheids- en quorumeisen
gesteld dienen te worden aan de benoeming van de leden, is het niet onwaarschijnlijk dat de algemene vergadering slechts moeizaam of in het geheel niet
tot samenstelling van een aandeelhouderscommissie zal komen, indien deze
commissie slechts zal bestaan uit één persoon.
Een commissie van aandeelhouders dient naar mijn mening te bestaan uit ten
minste drie leden.167 Als een aandeelhouderscommissie zou bestaan uit twee
leden, dan zal zich onder omstandigheden een patstelling in de besluitvorming
van een dergelijke commissie gemakkelijk voordoen.168 Een verschil van me-

165

166
167

168

Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p. 492; Lubbers A.G., De algemene vergadering
van aandeelhouders en de benoeming van commissarissen, in: Serie monogra
fieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 9, p. 61. Anders Blanco
Fernandez J.M., Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht deel
19, p. 120.
Paragraaf 1.2.2. van dit hoofdstuk.
Vereniging Effectenbescherming, Herziening van het ondernemingsrecht ( nota
d.d. 22 mei 1970 aan de Minister van Justitie naar aanleiding van het SERadvies d.d. 19 september 1969), p. 9, houdt ook een samenstelling van ten
minste drie leden in. Anders Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p. 492; Handboek,
nr. 289, p. 509; Lubbers A.G., De algemene vergadering van aandeelhouders
en de benoeming van commissarissen, in: Serie monografieën vanwege het Van
der Heijden Instituut deel 9, p. 61. De schrijvers zijn van mening dat een
aandeelhouderscommissie tenminste twee leden moet hebben.
Dit geldt naar mijn mening voor zowel een aandeelhouderscommissie waarin
ieder lid één stem heeft als voor een commissie waarin het stemrecht is
verdeeld naar evenredigheid van het aandelenbezit. Bij deze laatst vorm van
stemrechtverdeling dient immers degenen met de meeste stemmen niet meer
stemmen uit te kunnen brengen dan de overige leden tezamen. Zie hierover
§1.3.1. van hoofdstuk 3. Een dergelijke stemrechtverdeling heeft derhalve in
een commissie bestaande uit slechts twee leden geen zin.
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ning kan dan een goede besluitvorming onmogelijk maken. Een commissie bestaande uit twee leden met een voorzitter/niet-lid kan in dit kader geen
mplossing bieden. Een niet-lid kan slechts voorzitter zijn indien hij geen stemrecht heeft. Ook een aandeelhouderscommissie bestaande uit twee leden,
waarvan er één voorzitter is met een in geval van staking van de stemmen
statutair of reglementair doorslaggevende stem, is naar mijn mening niet
mogelijk. In een dergelijk geval zou de voorzitter immers zijn mening kunnen
opleggen aan het andere lid van de aandeelhouderscommissie.169
Een aandeelhouderscommissie moet niet uit al te veel leden bestaan. Een
effectieve uitoefening van de aandeelhoudersrechten vraagt een goed en soepel
functionerend orgaan. Indien de aandeelhouderscommissie uit veel leden
bestaat, zal dit gemakkelijk kunnen leiden tot langdurige vergaderingen zonder
veel resultaat. Een statutaire bepaling welke een maximum aantal leden stelt
op een niet te hoog (bijvoorbeeld 5 tot 7) aantal, komt de slagvaardigheid van
een aandeelhouderscommissie ten goede.170
De algemene vergadering beslist over het aantal leden van een aandeelhouderscommissie, tenzij de statuten een bepaling omtrent het aantal leden
inhouden.171 Zie voor dergelijke bepalingen artikel 18 lid 2 van de statuten van
NBM-Amstelland N.V. en artikel 21 lid 21.2 van de statuten van Stork N.V.
Regelingen omtrent het aantal leden zijn ook opgenomen in artikel 1 lid 1.1
van het reglement van de commissie van aandeelhouders van N.V. Verenigd
Bezit VNU; artikel 2 lid 1 Reglement commissie van aandeelhouders Ahold
nv; artikel 3 lid 1 van het reglement voor de commissie van aandeelhouders
van de Kas-Associatie N.V.; artikel 2 lid 1 van het reglement voor de
commissie van aandeelhouders Koninklijke Nedlloyd N.V. en artikel 2 lid 1
van het reglement van de commissie van aandeelhouders van Cindu International N.V.172
Bij gerezen problemen kan de algemene vergadering besluiten om de commissie uit meer leden te laten bestaan dan oorspronkelijk bedoeld. Indien statutair
het aantal leden is vastgelegd, zal dit slechts mogelijk zijn middels een
statutenwijziging.173
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Zie hierover §1.3.1. van hoofdstuk 3.
Noordewier HJ., De "Coöptatiecommissie", T W S 1973, p. 113.
Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p. 492; Handboek, nr. 289, p. 509.
Zie Bijlage Π.
Theoretisch is het mogelijk dat een vennootschap met een sterk verspreid
aandelenkapitaal bij de statuten een dergelijke wijziging heeft uitgesloten,
waardoor deze wijziging nagenoeg onmogelijk wordt. De algemene vergade-
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Het besluit tot vaststelling van het aantal leden, hoeft mijns inziens niet aan
een versterkte meerderheid of quorum gebonden te worden.174 De bescherming van de minderheidsaandeelhouders en de benodigde representativiteit
nopen hiertoe niet. De wet verzet zich echter niet tegen dergelijke eisen.
Indien gesteld, mogen deze echter niet zwaarder zijn dan geldend voor het
besluit tot instelling van een aandeelhouderscommissie en tot benoeming van
de leden van die commissie.

§3. BEVOEGDHEDENOVERDRACHT
$3.1. Besluit tot

bevoegdhedenoverdracht

De mogelijkheid van een gedeeltelijke bevoegdhedenoverdracht175 pleit mijns
inziens voor de zienswijze dat het besluit tot bevoegdhedenoverdracht en het
besluit tot instelling van de aandeelhouderscommissie twee te onderscheiden
besluiten zijn.176
Instelling van een aandeelhouderscommissie zonder dat een bevoegdhedenoverdracht plaatsvindt, is naar mijn mening echter niet mogelijk. In hoofdstuk
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ring kan dan ingevolge art. 2:121 (231) BW slechts met algemene stemmen in
een voltallige vergadering de statuten wijzigen.
Lubbers A.G., De algemene vergadering van aandeelhouders en de benoeming
van commissarissen, in: Serie monografieën vanwege het Van der Heijden
Instituut deel 9, p. 59, acht hierop art. 44d К (2:120 BW) van toepassing. Hij
is daarbij van mening dat men het besluit tot instelling van een aandeel
houderscommissie en tot vaststelling van het aantal leden niet gemakkelijker
kan maken dan dat tot benoeming van de leden daarvan, wel daarentegen het
omgekeerde. Het heeft zijn voorkeur om op alle door hem genoemde onderd
elen voor wat betreft de aandeelhouderscommissie gelijke meerderheids- en
quorumeisen te stellen.
Zie over deze mogelijkheid §3.3. van dit hoofdstuk.
In die zin klaarblijkelijk ook Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p. 492, daar Maeijer
meent dat bij een analyse van artikel 2:158 (268) lid 11 BW moet worden
onderscheiden tussen het instellen van de aandeelhouderscommissie en het
overdragen van bevoegdheden en beide punten moeten worden geagendeerd.
Anders Helden R.J.C, van, Oproeping, agenda en deponering van vergader
stukken, in: Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel
45, p. 11, die, gezien de bewoording van punt 6 a. van zijn ideale agenda, de
instelling van een aandeelhouderscommissie en de overdracht van bevoegdheden aan die commissie als één besluit ziet. Zo ook Grinten W.C.L. van der,
De benoeming van commissarissen bij de 'grote vennootschap', NV 50 (1972),
p. 94.
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4 wordt bepleit dat een ongedaanmaking van de gehele bevoegdhedenoverdracht tevens ontbinding van de aandeelhouderscommissie inhoudt. De reden
hiervoor is dat een aandeelhouderscommissie geen reden tot bestaan heeft
indien de algemene vergadering haar bevoegdheden zelf wenst uit te
oefenen.177 Dit geldt eveneens ten aanzien van de situatie dat de algemene
vergadering geen bevoegdheden wenst over te dragen aan de aandeelhouderscommissie.
Ongeldigheid van het instellingsbesluit heeft tot gevolg dat het besluit tot
overdracht van bevoegdheden in de lucht komt te hangen. Er is dan immers
geen commissie meer waaraan bevoegdheden kunnen worden overgedragen.
Bij de ongeldigheid van het besluit tot overdracht van bevoegdheden ontstaat
de situatie dat de aandeelhouderscommissie geen bevoegdheden meer heeft.
Het is mogelijk dat de algemene vergadering in een dergelijk geval de bevoegdheden alsnog wenst over te dragen, waardoor de hierboven gegeven redenering
voor het ontbreken van een bestaansgrond nu niet opgaat. Totdat de algemene
vergadering echter een geldige bevoegdhedenoverdracht tot stand heeft
gebracht, heeft de aandeelhouderscommissie in beginsel geen nut. Daar het
onzeker is hoelang die situatie zal duren en zelfs of aan die omstandigheid een
eind zal komen, is het naar mijn mening wenselijk om aan te nemen dat een
aandeelhouderscommissie zonder bevoegdheden niet kan voortbestaan. De
ongeldigheid van het besluit tot overdracht van bevoegdheden heeft dan
tevens ongeldigheid van het instellingsbesluit tot gevolg. Dit kan onder
omstandigheden bevorderlijk zijn voor de hanteerbaarheid van de regelgeving
omtrent de aandeelhouderscommissie, daar de intentie van de algemene
vergadering niet meer bepalend is voor de ongeldigheid van het instellingsbesluit.
Vanwege deze samenhang tussen beide onderwerpen moeten mijns inziens
de beslissingen omtrent de instelling en de bevoegdhedenoverdracht als van
elkaar afhankelijke besluiten gezien worden.
Als nadeel van deze zienswijze zou men kunnen aanvoeren dat dan de
aandeelhouderscommissie eerst weer moet worden ingesteld met inachtneming
van meerderheids- en quorumeisen, alvorens de algemene vergadering bevoegdheden kan overdragen aan die commissie. Naar mijn mening weegt dit nadeel
niet op tegen de hierboven geschetste voordelen. Hierbij dient in het oog te
worden gehouden dat voor een apart besluit tot bevoegdhedenoverdracht
dezelfde meerderheids- en quorumeisen dienen te gelden als voor het instellingsbesluit. De bescherming van de minderheidsaandeelhouders en de vereiste
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Zie §1.2. van hoofdstuk 4.

Instellen van een aandeelbouderscommissie; bevoegdhedenoverdracht

representativiteit van de aandeelhouderscommissie maken dit noodzakelijk.
Zonder dergelijke eisen is het immers mogelijk, dat een gewone meerderheid
van de toevallig aanwezige stemgerechtigden besluit meer bevoegdheden over
te dragen dan een grote minderheid van de aanwezige en de afwezige kapitaalverschaffers wensen.178 Ook deze meerderheids- en quorumeisen dienen mijns
inziens in de in §1.2.2. van dit hoofdstuk bepleitte wettelijke regeling te
worden neergelegd.
Geïnspireerd door de tekst van artikel 2:158 (268) lid 11 BW bepalen statuten
soms dat besluitvorming omtrent overdracht van bevoegdheden aan een
aandeelhouderscommissie onderworpen is aan versterkte meerderheids- en/of
quorumeisen. Zie bijvoorbeeld artikel 20 lid 11 van de statuten van Batenburg
Beheer N.V. en artikel 31 lid 2 van de statuten van N.V. Verenigd Bezit
VNU. 179 Bij op een dergelijke manier opgestelde statutaire bepalingen kan er
echter twijfel rijzen of de voorgeschreven versterkte meerderheids- en
quorumeisen zowel voor het instellingsbesluit als voor het besluit tot
bevoegdhedenoverdracht gelden. Het is mijns inziens derhalve wenselijk
dergelijke eisen in de statuten duidelijk voor beide besluiten afzonderlijk te
stellen.
De bevoegdheid van de algemene vergadering om te beslissen welke bevoegdheden zij wenst over te dragen, kan mijns inziens niet afhankelijk
worden gesteld van de goedkeuring of een voorstel van een ander orgaan.
Evenals bij besluiten tot instelling van een aandeelhouderscommissie of tot
benoeming van de leden van die commissie, zouden dergelijke statutaire
beperkingen in strijd zijn met het systeem van de structuurwet.180
Ingevolge artikel 2:114 (224) BW moeten zowel de instelling als de bevoegdhedenoverdracht geagendeerd te worden.181 Gelet op de afhankelijkheid tussen
beide besluiten, dienen zij naar mijn inzicht samen geagendeerd te worden.182
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In die zin Maeijer J.M.M., De verdeling van bevoegdheden tussen de diverse
organen; oligarchische regelingen, in: Serie monografieën vanwege het Van der
Heijden Instituut deel 9, p. 21; Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p. 492.
Zie Bijlage Π.
Zie §1.1. en §2.2.3. van dit hoofdstuk. Zie ook Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p.
492; Voogd R.P., Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut
deel 32, p. 282.
Zie Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p. 492.
Het is mogelijk dat een bevoegdhedenoverdracht aan de orde komt in een
andere vergadering als waarin de aandeelhouderscommissie wordt ingesteld.
Bijvoorbeeld in geval van een eerdere gedeeltelijke bevoegdhedenoverdracht,
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De agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN-AMRO
Holding N.V. van 8 mei 1995 vermeldt onder punt 4a:
"Besluit tot instelling van een Commissie van Aandeelhouders voor een
periode van twee jaar en overdracht aan deze Commissie van de bevoegdheden en verplichtingen zoals die haar bij de wet zijn toegekend." Hierna
geeft de agenda een omschrijving van de over te dragen bevoegdheden.
Een dergelijke formulering is naar mijn mening minder wenselijk, daar hieruit
geconcludeerd zou kunnen worden dat er sprake zou zijn van één besluit.
Beter lijkt mij in een dergelijke agendapunt te spreken van besluiten tot
instelling en tot overdracht.
Zoals reeds eerder opgemerkt183, is het niet nodig alle voorstellen met
betrekking tot geagendeerde onderwerpen in de agenda op te nemen. Een
aparte agendering van voorstellen met betrekking tot welke bevoegdheden
men wenst over te dragen aan de aandeelhouderscommissie is dientengevolge
niet vereist.
De statuten kunnen de regels omtrent agendering van een voorgenomen
bevoegdhedenoverdracht desgewenst aanscherpen.
Van den Ingh is van mening dat de wet deponering van het besluit, waarin
is aangegeven welke bevoegdheden worden overgedragen, moet voorschrijven
ter bescherming van de belangen van derden.184 Voldoende lijkt mij in dit
verband een inschrijving in het Handelsregister van de instelling van een
aandeelhouderscommissie, waaraan aandeelhoudersbevoegdheden
zijn
overgedragen. Bij een dergelijke algemenere inschrijving hoeft de vennootschap deze niet te wijzigen, indien bijvoorbeeld een besluit is genomen welk
een verandering ten aanzien van de bevoegdhedenoverdracht met zich brengt.
Verder dient naar mijn mening door de aandeelhouderscommissie verslag
uitgebracht te worden aan de aandeelhouders, bijvoorbeeld door in het jaarverslag of in de daarbij te verstrekken aanvullende gegevens een verslag van
de aandeelhouderscommissie op te nemen.185 In dat verslag dient dan ook
vermeld te worden, welke bevoegdheden aan deze commissie zijn overgedragen. Hiertoe dient in de wet een voorschrift opgenomen te worden, bijvoor-

183
184
185

66

waarna de aandeelhouders in een volgende vergadering meer bevoegdheden
willen overdragen aan die commissie. In een dergelijk geval moet uiteraard
enkel de bevoegdhedenoverdracht geagendeerd worden.
Zie §2.2.1 van dit hoofdstuk.
Ingh F.J.P. van den, Naar een uitbreiding van de bevoegdheden van de
aandeelhouderscommissie?, WPNR 6068 (1992), p. 806.
Zie hierover §2.1.3 van Hoofdstuk 3.
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beeld in de artikelen 2:391 of 2:392 BW. Enkel deze laatste verplichting is
mijns inziens niet voldoende voor een afdoende bescherming van derden. Het
is immers mogelijk dat een dergelijk verslag pas geruime tijd na de instelling
van een aandeelhouderscommissie voor derden kenbaar wordt.

§3.2. Over te dragen

bevoegdheden

Artikel 2:158 lid 11 BW geeft de algemene vergadering de mogelijkheid om
de haar ingevolge deze bepaling toekomende bevoegdheden en verplichtingen
over te dragen aan een aandeelhouderscommissie.
Ingevolge artikel 2:159 (269) BW benoemt de algemene vergadering de
commissarissen, indien alle commissarissen ontbreken. Ook deze bevoegdheid
kan ingevolge lid 4 van deze bepaling aan een commissie van aandeelhouders
overgedragen worden.
De aandeelhouderscommissie kan ingevolge artikel 2:161 (271) BW de
bevoegdheid overgedragen krijgen een vertegenwoordiger aan te wijzen, om
bij de Ondernemingskamer een tussentijds ontslag van een commissaris te
verzoeken.
Bij een vennootschap welke is onderworpen aan het volledig structuurregime
moet de algemene vergadering ingevolge artikel 2:162 (272) BW gehoord
worden over een voorgenomen ontslag van een bestuurder. Van een voorgenomen benoeming van een bestuurder moet de aandeelhoudersvergadering in
kennis gesteld worden. Deze bepaling regelt eveneens de overdrachtsmogelijkheid aan een aandeelhouderscommissie. Bij een vennootschap die is
onderworpen aan een verzwakt structuurregime, is deze bepaling niet van
kracht en geldt de regeling van de artikelen 2:132 (242) en 134 (244) BW
inzake de benoeming en het ontslag van bestuurders door de algemene
vergadering.
Ingevolge de Handelsregisterwet 1996186 is artikel 28a Handelsregisterwet
(oud) vervallen. Krachtens het tweede lid van die bepaling kon de commissie
van aandeelhouders een vertegenwoordiger aanwijzen, die doorhaling van de
inschrijving in het handelsregister als structuurvennootschap krachtens artikel
2:153 (263) BW kon verzoeken. Ook in het Handelsregisterbesluit 1996187 is

186
187

Wet van 8 februari 1996, Staatsblad 1996, 181, inwerkingtreding 1 oktober
1997.
Besluit van 18 september 1997, Staatsblad 1997, 417, inwerkingtreding 1
oktober 1997.
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een dergelijke bepaling niet opgenomen. Het gevolg van het niet opnemen van
de bijzondere rechtsgang van artikel 28a Handelsregisterwet (oud) is dat ook
voor de doorhaling van de inschrijving als structuurvennootschap thans de
188
regeling van artikel 23 Handelsregisterwet 1996 geldt. Belanghebbenden
kunnen derhalve op grond van deze laatste bepaling de doorhaling van de
inschrijving als structuurvennootschap aan de kantonrechter verzoeken indien
deze inschrijving onjuist, onvolledig of in strijd met de openbare orde of
goede zeden is. In beginsel kunnen slechts natuurlijke personen en rechtsper
sonen als partijen in een burgerlijk geding optreden. Organen van een
189
rechtspersoon zijn derhalve in de regel niet procesbevoegd.
Naar mijn
inzicht is hier geen reden om een uitzondering op dit beginsel te maken. De
rechtsbescherming van aandeelhouders wordt immers niet aangetast door de
algemene vergadering of de aandeelhouderscommissie procesbevoegdheid te
onthouden. Belanghebbenden in de zin van artikel 23 Handelsregisterwet 1996
kunnen derhalve aandeelhouders zijn, echter niet de algemene vergadering of
de aandeelhouderscommissie.
De hierboven gegeven opsomming van aan een aandeelhouderscommissie
over te dragen bevoegdheden is limitatief van aard. 190 Mijns inziens volgt dit
uit de bewoording van het elfde lid van artikel 2:158 (268) BW, waar ge
sproken wordt over een mogelijke overdracht van "bevoegdheden en verplich
tingen die haar (de algemene vergadering, HD) en haar vertegenwoordigers
volgens dit (cursief van mij, HD) artikel toekomen". 1 9 1
In een aantal wettelijke bepalingen is geregeld dat de algemene vergadering
van aandeelhouders aan haar toekomende bevoegdheden kan overdragen aan
een ander vennootschapsorgaan, of dat de statuten een ander vennootschaps
orgaan kunnen aanwijzen tot uitoefening van bepaalde bevoegdheden. Voor
beeld van een dergelijke bepaling is art. 2:206 BW. De emissiebevoegdheid kan
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Artikel 23 Handelsregisterwet 1996 komt grotendeels overeen met artikel 28
Handelsregisterwet (oud).
Zie Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 32a, p. 34.
Zie Schilfgaarde P. van, Van de BV en de NV, nr. 145, p. 380. In die zin ook
Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 373, p. 494; Timmerman L., Losbladige Rechtsper
sonen, Artikel 158, p. 158-28. Blijkens de gegeven opsomming van aan de
aandeelhouderscommissie over te dragen bevoegdheden zijn die mening
eveneens toegedaan: Handboek, nr. 289, p. 508; Francken J.Ch., Statuten van
structuurvennootschappen, p. 33; Honée H.J.M.N., Serie monografieën
vanwege het Van der Heijden Instituut deel 19, p. 113.
In die zin Ingh F.J.P. van den, Naar een uitbreiding van de bevoegdheden van
de aandeelhouderscommissie?, WPNR 6068 (1992), p. 805.
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door de algemene vergadering overgedragen worden aan een ander ven
nootschapsorgaan. Kan de aandeelhouderscommissie als bedoeld in artikel
2:158 (268) lid 11 BW beschouwd worden als vennootschapsorgaan waaraan
dan bevoegdheden kunnen worden overgedragen?
Het begrip "vennootschapsorgaan" wordt mijns inziens in de wet niet altijd
met dezelfde betekenis gebruikt. Voor een aantal bepalingen kan men een
ruimere uitleg aan dit begrip geven dan voor andere. 192 Zo dient het orgaan
begrip in de artikelen 2:14, 2:15 en 2:16 BW naar mijn mening ruim uitgelegd
te worden." 3 Huizink stelt naar mijn inzicht terecht dat een instantie die
bevoegd is besluiten te nemen ten aanzien van interne aangelegenheden van
de rechtspersoon, in zoverre te zien is als vallende binnen de structuur van de
rechtspersoon. Met Huizink zie ik geen reden om dergelijke besluiten niet te
laten vallen onder de regelingen van de artikelen 2:14-16 BW.194
Voor wat betreft deze ruime uitleg kan worden aangesloten bij de definitie
van het begrip orgaan in de artikelen 2:14-16 BW van Van Schilfgaarde: "een
uit een of meer personen bestaande functionele eenheid die door de wet of de
statuten met beslissingsbevoegdheid in aangelegenheden de rechtspersoon
betreffende is bekleed." 195 Onder deze definitie is ook een aandeelhouderscom
missie in de zin van artikel 2:158 (268) lid 11 BW te brengen. 196
Ten aanzien van de mogelijkheid voor de algemene vergadering om de
emissiebevoegdheid ex artikel 2:206 BW aan een ander vennootschapsorgaan
over te dragen, hanteert men in de literatuur een meer restrictieve interpreta
tie. 197 Ook de minister hanteert bij artikel 2:206 BW een beperkte uitleg van
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197

Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 37, p. 38-39; Schilfgaarde P. van,
Losbladige Rechtspersonen, Supplement 42 (november 1981), Algemene
Inleiding §5, p. AI 5-2.
Anders Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 37, p. 38-39; Timmerman L.,
in: Monchy C.W. de, Timmerman L., De nieuwe algemene bepalingen van
boek 2 BW, preadvies voor de Vereeniging "Handelsrecht" 1991, W.E.J.
Tjeenk Willink, Zwolle, 1991, p. 66.
Huizink J.B., Losbladige Rechtspersonen, Artikel 14, p. 14-2 en 14-3. Zie ook
Schilfgaarde P. van, Van de BV en de NV, nr. 94, p. 256.
Schilfgaarde P. van, Van de BV en de NV, nr. 4, p. 24-25. Zie ook Huizink
J.B., Losbladige Rechtspersonen, Artikel 14, p. 14-2.
Schilfgaarde P. van, Van de BV en de NV, nr. 4, p. 24-25.
Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 244, p. 292, verstaat onder "orgaan" in artikel 2:206
BW hetzelfde als de departementale richtlijnen; Van der Grinten hanteert voor
"orgaan" de definitie: "instanties binnen de rechtspersoon aan wie krachtens
wet of statuten de taak en de bevoegdheid toekomt om voor de rechtspersoon
bindende beslissingen te nemen," Handboek, nr. 200, p. 336. Maeijer sluit zich
bij deze definitie aan in Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 37, p. 38-39.
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het orgaanbegrip. Naar zijn mening zijn slechts die instituties als orgaan in de
zin van de onderhavige bepaling te beschouwen, waarover de wet (het
vennootschapsrecht) regels geeft. Hij verwijst hierbij naar de departementale
richtlijnen, die zijns inziens eenzelfde opvatting van het begrip "orgaan"
huldigen.198 De Departementale Richtlijnen 1986 bepalen in een noot bij §4
dat onder vennootschapsorgaan verstaan wordt: de algemene vergadering van
aandeelhouders, de vergadering van houders van aandelen van een bijzondere
soort, het bestuur, de raad van commissarissen en de gecombineerde vergadering van het bestuur en de raad van commissarissen.
Artikel 2:206 BW is naast artikel 2:158 (268) lid 11 BW de enige wettelijke
bepaling in Boek 2 BW, waar geregeld is, dat de algemene vergadering
bevoegdheden aan een ander vennootschapsorgaan kan overdragen. Een aantal
andere wetsbepalingen199 geven wel de mogelijkheid dat de statuten een ander
vennootschapsorgaan aanwijzen tot uitoefening van een bevoegdheid. Verder
volgt uit de Departementale Richtlijnen 1986 dat de statuten een orgaan
bepaalde bevoegdheden kunnen toekennen dan wel de autonomie van een
orgaan kunnen beperken.200 Ten aanzien van deze mogelijke toekenning

198
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200
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Van Schilfgaarde acht de omschrijving van Van der Grinten aanvaardbaar voor
de toepassing van onder andere artikel 2:206 met betrekking tot de delegatie
van emissiebevoegdheid, Losbladige Rechtspersonen, Supplement 42 (november 1981), Algemene inleiding §5, p. AI 5-2.
Memorie van Antwoord Eerste Kamer, kamerstuk 16 551, zittingsjaar 19851986, nr. 48a, p. 3.
Artikelen 2:88, 2:89, 2:96, 2:96a, 2:195, 2:197 en 2:207 BW.
Departementale richtlijnen 1986:
* §6;
de statuten mogen bepalen welk vennootschapsorgaan bepaalt
hoeveel bestuurders er zullen zijn; de statuten mogen de instelling
van een raad van commissarissen (bij een gewone vennootschap)
afhankelijk stellen van de neerlegging van een daartoe strekkend
besluit van een bepaald daartoe aangewezen vennootschapsorgaan ten
kantore van het handelsregister; de statuten mogen aan een vennootschapsorgaan of aan derden toestaan een ontheffing te verlenen van
eisen waaraan bestuurders dan wel commissarissen moeten voldoen;
* §7;
in een statutaire regeling omtrent de wijze waarop in het bestuur
voorlopig wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet van alle
bestuurders kan een vennootschapsorgaan aangewezen worden, welk
verplicht is bij een zodanige toestand personen aan te wijzen die
tijdelijk met het bestuur zijn belast;
* §9;
de statuten mogen bepaalde bestuursbesluiten onderwerpen aan de
goedkeuring van een vennootschapsorgaan; zij mogen bepalen dat
een vennootschapsorgaan de aard van de goed te keuren besluiten
vaststelt, mits zij voorschrijven dat dit orgaan in zijn daartoe strekkend besluit de desbetreffende bestuursbesluiten duidelijk omschrijft;
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* §12;

* §14;

* §18;

* §21;

* §22;

* §24;

* §29;

* §32;

de statuten kunnen goedkeuring eisen voor bestuurs-besluiten
waarmee een groter bedrag is gemoeid dan door een vennootschapsorgaan is vastgesteld; de statuten kunnen bepalen dat het bestuur zich
moet gedragen naar de aanwijzingen van een vennootschapsorgaan
betreffende de algemene lijnen van het te voeren beleid;
de statuten kunnen regelen dat een vennootschapsorgaan de bevoegdheid heeft te bepalen welk deel van het resultaat van een boekjaar zal
worden gereserveerd;
besluiten van het bestuur omtrent onderwerpen genoemd in artikel
2:164 (274) BW mogen statutair onderworpen worden aan de goedkeuring van een vennootschapsorgaan naast het vereist van goedkeuring door de raad van commissarissen;
besluiten tot aandelenemissie bij een b.v. mogen worden onderworpen aan de goedkeuring van andere vennootschapsorganen dan de
algemene vergadering en afhankelijk worden gesteld van een voorstel
van een dergelijk orgaan;
indien in de statuten van een b.v. geen aanbiedingsregeling is opgenomen, moeten zij bepalen dat de overdracht van aandelen slechts is
toegestaan binnen drie maanden na verkregen goedkeuring van een
vennootschapsorgaan;
indien de statuten van een b.v. een aanbiedingsregeling inhouden en
bepalen dat, als de mede-aandeelhouders het aanbod niet aanvaarden,
het aanbod moet geschieden aan andere gegadigden, moeten de
statuten het vennootschapsorgaan noemen dat de gegadigden aanwijst;
de statuten van een b.v. kunnen bepalen dat bij onherroepelijk
besluit van een vennootschapsorgaan of van derden aan in dat besluit
met name genoemde personen ontheffing kan worden verleend van
eisen voor aandeelhouderschap; voor de statuten van een n.v. geldt
hetzelfde krachtens §34;
besluiten tot aandelenemissie bij een n.v. kunnen statutair onderworpen worden aan de goedkeuring van een ander vennootschapsorgaan
dan de algemene vergadering en afhankelijk worden gesteld van een
voorstel van een dergelijk orgaan; indien een orgaan deze bevoegdheid toegewezen krijgt, mogen de statuten tevens bepalen dat ditzelfde orgaan bevoegd is te beslissen dat aandeelhouders bij uitgifte van
aandelen geen voorkeursrecht hebben; de statuten kunnen een
vennootschapsorgaan aanwijzen dat een voorkeursrecht van preferente aandeelhouders en/of bij de uitgifte van preferente aandelen
terzijde mag stellen, al dan niet onder goedkeuring van een ander
orgaan; dit laatste geldt ook ten aanzien van prioriteitsaandelen en
houders daarvan, mits die aandelen voldoen aan de omschrijving van
artikel 2:96a lid 2 BW;
de statuten van een n.v. mogen de overdracht van aandelen op naam
onderwerpen aan de goedkeuring van een vennootschapsorgaan of
van derden;
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van bevoegdheden door de statuten hanteert het departement de eerder
vermelde restrictieve uitleg van het begrip vennootschapsorgaan.
Mijns inziens dient in het algemeen een restrictieve uitleg aan het orgaanbegrip gegeven te worden, indien bevoegdheden toegekend worden aan een
vennootschapsorgaan of een orgaan kan worden aangewezen tot uitoefening
van een bevoegdheid.201 Hierop duidt de uitleg van het begrip "vennootschapsorgaan" van de minister in geval van een mogelijke bevoegdhedenoverdracht. Verder zal voor statuten, waarin bevoegdheden worden overgedragen
of toegekend aan andere instanties dan in de Departementale Richtlijnen 1986
als orgaan aangemerkte, vermoedelijk geen verklaring van geen bezwaar
afgegeven worden.
Een commissie van aandeelhouders is naar mijn mening in een restrictieve
uitleg niet te zien als een vennootschapsorgaan.202 Van der Grinten hanteert
voor "orgaan" de definitie: "instanties binnen de rechtspersoon aan wie
krachtens wet of statuten de taak en de bevoegdheid toekomt om voor de
rechtspersoon bindende beslissingen te nemen".203 Aan een orgaan kan naar
de mening van Van der Grinten wettelijk of statutair de bevoegdheid toeko-

* §33;

201

202
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de statuten van een n.v. kunnen bepalen dat een vennootschapsorgaan de personen mag aanwijzen, aan wie een aandeelhouder bij een
voorgenomen vervreemding van aandelen op naam de aandelen eerst
moet aanbieden.
Bevoegdheden welke niet door de wet toebedeeld zijn aan een orgaan komen
ingevolge artikel 2:107 (217) BW toe aan de algemene vergadering indien zij
niet behoren tot het besturen van de vennootschap. Dan komen die bevoegdheden immers ingevolge artikel 2:129 (239) BW toe aan het bestuur. Ook ten
aanzien van deze bevoegdheden geldt naar mijn mening dat zij slechts aan een
ander vennootschapsorgaan in restrictieve zin kunnen worden overgedragen of
statutair toegekend.
Anders Lubbers A.G., De algemene vergadering van aandeelhouders en de
benoeming van commissarissen, in: Serie monografieën vanwege het Van der
Heijden Instituut deel 9, p. 61; Blanco Fernandez J.M., Uitgave vanwege het
Instituut voor Ondernemingsrecht deel 19, p. 119; Schilfgaarde P. van,
Losbladige Rechtspersonen, Supplement 42 (november 1981), Algemene
Inleiding §5, aantekening 4, p. AI 5-4; Van de BV en de NV, nr. 4, p. 24.
Grinten W.C.L. van der, Organen van een rechtspersoon, NV 57 (1979), p.
142; Supplement behorende bij het Handboek voor de naamloze vennootschap, achtste druk, 1968, Serie Publiek- en Privaatrecht 8A, W.E.J. Tjeenk
Willink, Zwolle, 1971, nr. 200, p. 83, noemt de aandeelhouderscommissie als
mogelijk vennootschapsorgaan. Later heeft hij deze opvatting gewijzigd gezien
zijn definitie van het begrip "orgaan" in Handboek, nr. 200, p. 336. Zie ook
Asser-Van der Grinten 2-II-Maeijer, nr. 37, p. 37.
Handboek, nr. 200, p. 336. In die zin ook Maeijer J.M.M., Asser-Van der
Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 37, p. 37-39.
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men om besluiten van allerlei aard te nemen. Een aandeelhouderscommissie
kan slechts ten aanzien van een zeer beperkt aantal bevoegdheden wettelijk
of statutair de besluitende instantie zijn, en valt derhalve niet onder het
orgaanbegrip van Van der Grinten. Volgens de minister zijn slechts die
instituties als orgaan in de zin van de artikel 2:206 BW te beschouwen, ten
aanzien waarvan de wet (het vennootschapsrecht) regels geeft. Hij verwijst
hierbij naar de Departementale Richtlijnen 1986, die zijns inziens eenzelfde
opvatting van het begrip "orgaan" huldigen. Van een wettelijke regeling van
de institutie "commissie van aandeelhouders" is mijns inziens eigenlijk geen
sprake. Met betrekking tot de aandeelhouderscommissie zelf wordt in de wet
slechts bepaald, dat haar leden door de algemene vergadering aangewezen
worden. Voor het overige bepaalt artikel 2:158 (268) lid 11 BW welke
bevoegdheden en voor hoelang de algemene vergadering aan een aandeelhou
derscommissie kan overdragen, dat de raad van commissarissen na een
overdracht van bevoegdheden ten aanzien van haar benoeming de aandeelhou
derscommissie de naam van een te benoemen commissaris ter kennis geeft en
dat de algemene vergadering de bevoegdhedenoverdracht te allen tijde
ongedaan kan maken. De aandeelhouderscommissie wordt verder ook niet
door de Departementale Richtlijnen 1986 als vennootschapsorgaan aangeduid.

§3.3. Gedeeltelijke

bevoegdhedenoverdracht

Als de algemene vergadering bevoegdheden aan een aandeelhouderscommissie
wil overdragen, hoeft zij niet alle daarvoor krachtens de structuurregeling in
aanmerking komende bevoegdheden over te dragen. Het is mogelijk een
gedeelte van deze bevoegdheden over te dragen. 205 Dit met inachtneming van

204

205

Ten aanzien van een vergadering van houders van aandelen van een bijzondere
soort wordt veelal aangenomen dat die vergadering slechts als vennootschaps
orgaan is te beschouwen, indien aan deze vergadering meerdere bevoegdheden
zijn toegekend. Zie conclusie Mok bij HR 31 december 1993, NJ 1994, 436
(Verenigde Bootlieden) onder 7.2.3. en de door hem in noot 38 bij zijn
conclusie genoemde literatuur.
Memorie van Antwoord Eerste Kamer, Zitting 1970-1971, Kamerstuk 10 751,
Wetsgeschiedenis, p. Kf-289; Rietkerk, Handelingen Tweede Kamer, Zitting
1970-1971, p. 3163. Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 373, p. 494; Honée H.J.M.N., Serie
monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 19, p. 116; Grinten
W.C.L. van der, De benoeming van commissarissen bij de "grote vennootschap", NV 50 (1972), p. 95; Handboek, nr. 289, p. 508; Schilfgaarde P. van,
Van de BV en de NV, nr. 145, p. 380; Timmerman L., Losbladige Rechtsper-
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de restrictie, dat de bevoegdheden per onderwerp niet zijn op te splitsen. Dit
houdt derhalve in dat bijvoorbeeld de aan de algemene vergadering toekomende bevoegdheden in verband met de benoeming van commissarissen, niet
gesplitst kunnen worden.206
Dit wordt in de literatuur wel verdedigd met de bewoording van artikel
2:158 (268) lid 11 BW.207 Daarnaast pleit mijns inziens de onderlinge samenhang van de bevoegdheden en verplichtingen met betrekking tot de benoeming van commissarissen tegen een opsplitsing van de aan de aandeelhouders
toekomende bevoegdheden uit de artikelen 2:158 (268) en 2:159 (269) BW.
Overige te onderscheiden onderwerpen van bevoegdheden van de algemene
vergadering krachtens de structuurwet zijn: de benoeming van bestuurders, het
ontslag van commissarissen en het ontslag van bestuurders.
Het is niet mogelijk statutair de vrijheid van de algemene vergadering
omtrent welke bevoegdheden uit de structuurwet zij kan overdragen, aan
banden te leggen. De wettelijke bepalingen uit het structuurregime, die regelen
dat de algemene vergadering bepaalde bevoegdheden kan overdragen, zijn
immers van dwingendrechtelijke aard.208 Een bepaling als artikel 3 van het
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sonen, artikel 158, p. 158-27; Francken J.Ch., Statuten van structuurvennootschappen, p. 33.
Anders Sanders P., vragen en antwoorden, in: Serie monografieën vanwege het
Van der Heijden Instituut deel 7, p. 75; Sanders meent dat uit art. 52h, lid 11
(oud) W.v.K. (huidige art. 2:158 lid 11 BW) blijkt, dat bevoegdheden slechts
en bloc over te dragen zijn. Dit betekent mijns inziens echter slechts dat de
bevoegdheden en verplichtingen gegeven in dit artikel enkel gezamenlijk
overgedragen kunnen worden, maar zegt niets omtrent de in de overige
bepalingen gegeven eventueel over te dragen bevoegdheden van de algemene
vergadering.
Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 374, p. 494: Maeijer is van mening dat de bevoegdhe
den genoemd in de artikelen 158 en 159, c.q. 268 en 269 niet van elkaar
kunnen worden gesplitst. Deze artikelen bevatten de bevoegdheden van de
algemene vergadering met betrekking tot de benoeming van commissarissen.
Zie Lubbers A.G., De algemene vergadering van aandeelhouders en de
benoeming van commissarissen, in: Serie monografieën vanwege het Van der
Heijden Instituut deel 9, p. 62.
Anders Grinten W.C.L. van der, De benoeming van commissarissen bij de
"grote vennootschap", NV 50 (1972), p. 95; Blanco Fernandez J.M., Uitgave
vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht deel 19, p. 121: de auteurs
achten het geoorloofd de bevoegdheden tot aanbeveling en tot het maken van
bezwaar afzonderlijk over te dragen.
Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 373, p. 494; Honée H.J.M.N., Serie monografieën
vanwege het Van der Heijden Instituut deel 19, p. 116; Noordewier HJ., De
"coöptatiecommissie", T W S 1973, p. 111; Scholten Y, De structuurwet heeft
invloed, NV 57 (1979), p. 204. Scholten is van mening dat een reglementaire
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VNU , welke een beperking van de aan de aandeelhouderscommissie uit de
structuurwet over te dragen bevoegdheden inhoudt, is naar mijn inzicht nietig
wegens strijd met dwingend recht.
Statutaire bepalingen die de mogelijkheid van een gedeeltelijke bevoegdhe
denoverdracht geven zijn in feite overbodig. Zij dienen hooguit de duide
lijkheid. Dergelijke bepalingen zijn opgenomen in de statuten van Batenburg
Beheer N.V., Cindu International N.V., Koninklijke ВАМ Groep N.V., Roto
210
Smeets De Boer N V en N.V. Verenigd Bezit VNU.
Statutaire regelingen welke bepalen dat een gedeeltelijke bevoegdheden
overdracht niet mogelijk is, zijn in strijd met het systeem van de wet.
Is de instelling van meer dan één aandeelhouderscommissie in de zin van
artikel 2:158 (268) lid 11 BW mogelijk? In artikel 2:158 (268) lid 11 wordt
gesproken over een overdracht van de volgens dat artikel aan de algemene
vergadering toekomende bevoegdheden aan een aandeelhouderscommissie.
Hier is "een" echter niet bedoeld als telwoord. Verder wordt zegt die
bepaling: "in dat geval geeft de raad van commissarissen, met inachtneming
van het derde lid van artikel 142 van dit Boek, aan de (cursief van mij, HD)
commissie kennis van de naam van degene die hij tot commissaris wenst te
benoemen." Met "de commissie" wordt dan bedoeld de aandeelhouderscommissie waaraan de bedoelde bevoegdheden uit artikel 2:158 (268) BW
zijn overgedragen. De wet verzet zich derhalve in beginsel niet tegen instelling
van meer dan één aandeelhouderscommissie. De afzonderlijke bevoegdheden
in bovenstaande zin, kunnen aan afzonderlijke commissies overgedragen wor-
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beperking van de overdraagbaarheid van bevoegdheden mogelijk is. Hij meent
dat een door de algemene vergadering vastgesteld reglement waarin een
gedeeltelijke bevoegdhedenoverdracht is vastgelegd, een geldig besluit tot
gedeeltelijke overdracht inhoudt. Dit besluit kan dan op grond van dwingend
recht te allen tijde worden ingetrokken, wat inhoudt een totale intrekking van
de overdracht of uitbreiding van de bevoegdheden van de commissie. Dat
levert dan tegelijkertijd een reglementswijziging op. Mijns inziens houdt dit
geen beperking van de mogelijk over te dragen bevoegdheden in. De algemene
vergadering kan immers een besluit nemen tot overdracht van bepaalde
bevoegdheden middels een reglementswijziging. Het is goed verdedigbaar dat
een besluit tot bevoegdhedenoverdracht een reglementswijziging inhoudt.
Zie Bijlage П.
Zie Bijlage П.
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den.211 Voor een overzichtelijke structuur van de vennootschap is dit naar
mijn mening niet wenselijk. Daarnaast zullen de verschillende commissies bij
een gespreide overdracht van de bevoegdheden minder in staat zijn de belangen van de aandeelhouders afdoende te behartigen. Een commissie van
aandeelhouders die alle bevoegdheden heeft, welke de algemene vergadering
wenst over te dragen, is immers "zwaarder". Op grond hiervan is het naar
mijn mening verdedigbaar om aan te nemen dat er, gelet op de strekking van
de wet, slechts één aandeelhouderscommissie in de zin van artikel 2:158 lid 11
BW ingesteld kan worden. De mogelijkheid om een aandeelhouderscommissie
in te stellen, is immers bedoeld om de positie van aandeelhouders te versterken.

§4. REGLEMENTERING
Voor een goed functioneren van een commissie van aandeelhouders zijn
regels nodig, die bepalingen inhouden omtrent dit functioneren.212
Deze regels kunnen worden gegeven door de statuten. Zij mogen in beginsel
ook worden neergelegd in een reglement opgesteld door de algemene vergadering of de aandeelhouderscommissie zelf.213 De vaststelling of wijziging van
een reglement voor de commissie van aandeelhouders mag niet door anderen
geschieden. Deze zouden dan de uitoefening van de aandeelhoudersrechten
kunnen beïnvloeden, hetgeen strijdig is met het systeem van de wet.214

211

212
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214
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Lubbers A.G., De algemene vergadering van aandeelhouders en de benoeming
van commissarissen, in: Serie monografieën vanwege het Van der Heijden
Instituut deel 9, p. 62. Anders Handboek, nr. 289, p. 508.
Zo zal bijvoorbeeld geregeld moeten zijn hoe de besluitvorming binnen de
commissie plaats vindt, de vergadering zal worden bijeen geroepen en waar die
plaats zal vinden. Ook de verslaglegging en de vergaderorde moeten geregeld
zijn. De verhouding tot andere vennootschapsorganen is een verder punt dat
regeling behoeft. Daarbij is te denken aan eventueel verslag aan de algemene
vergadering van aandeelhouders en communicatie met de raad van commissarissen of de ondernemingsraad.
Handboek, nr. 289, p. 510; Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 373, p. 494. Anders
Westbroek W., Het redigeren van statuten van structuurvennootschappen,
TVVS 1974, p. 128: Westbroek meent dat vaststelling en wijziging van een
reglement door de algemene vergadering dient te geschieden.
Handboek, nr. 289, p. 510; Departementale Richtlijnen 1986, §15. Noordewier
H.J., De "Coöptatiecommissie", T W S 1973, p. 113, acht de vaststelling door
de raad van commissarissen of het bestuur van een reglement onwenselijk. De
zelfstandigheid van de aandeelhouderscommissie wordt zijns inziens beter
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Voor een wijziging van een of meer bepalingen in de statuten kunnen
blijkens artikel 2:121 (231) lid 2 BW beperkingen worden voorgeschreven.
Bijvoorbeeld een vereiste goedkeuring van een ander vennootschapsorgaan.
Indien de regels omtrent het functioneren van een aandeelhouderscommissie
in de statuten zelf neergelegd zijn, zou derhalve volgens artikel 2:121 (231) lid
2 BW in beginsel een goedkeuringseis voor wijziging van die bepalingen mogelijk zijn. Middels een dergelijke goedkeuringseis zou een ander vennootschapsorgaan een door de aandeelhouders(-commissie) noodzakelijk geachte
statutenwijziging in verband met een goed functioneren van de aandeelhouderscommissie kunnen worden gefrustreerd. Deze mogelijke beïnvloeding van
de uitoefening door de commissie van aandeelhouders van de aandeelhoudersrechten is naar mijn mening strijdig met het systeem van de structuurwet.215 Een goedkeuringseis voor een wijziging van statutaire bepalingen
omtrent het functioneren van een aandeelhouderscommissie is derhalve mijns
inziens niet mogelijk. Deze problematiek kan worden voorkomen door regels
met betrekking tot het functioneren van de aandeelhouderscommissie in een
reglement neer te leggen.
Een vereiste goedkeuring van een ander vennootschapsorgaan voor wijziging
of vaststelling van een reglement komt mijns inziens eveneens in strijd met
het systeem van de structuurwet.
Paragraaf 15 van de Departementale Richtlijnen 1986 bepaalt dat enkel aan
de algemene vergadering of de aandeelhouderscommissie zelf het vaststellen
van regels omtrent de besluitvorming in de aandeelhouderscommissie kan
worden overgelaten. Verder houdt die §15 in dat de statuten dergelijke regels
mogen bevatten. Onder "regels omtrent besluitvorming" inde departementale
richtlijnen dienen mijns inziens meer regelingen begrepen te worden dan
slechts de regels omtrent het tot stand komen van besluiten, als bedoeld in
artikel 2:15 lid 1 sub a BW. Met deze laatste regels worden enkel bedoeld de
procedure-voorschriften gegeven voor de totstandkoming van besluiten, zoals
bijvoorbeeld regels omtrent de oproeping, agendering, verslaglegging enzo-
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gehandhaafd als de commissie zelf het reglement vaststelt.
Lubbers A.G., De algemene vergadering van aandeelhouders en de benoeming
van commissarissen, in: Serie monografieën vanwege het Van der Heijden
Instituut deel 9, p. 61, meent eveneens dat statutaire regels met betrekking tot
het vergaderen en besluitvormen van de aandeelhouderscommissie niet van de
goedkeuring van een ander vennootschapsorgaan afhankelijk mag worden
gesteld.

77

Hoofdstuk 2
216

voorts. Onder "regels omtrent besluitvorming" vallen ook formele bepalin
217
gen omtrent besluitvorming , zoals bijvoorbeeld: regelingen omtrent het
stemrecht binnen de commissie, meerderheids- en/of quorumeisen en een
termijn voor besluitvorming. Ook regels met betrekking tot de vergaderorde
218
binnen de commissie van aandeelhouders zijn hieronder te begrijpen.
De aandeelhouderscommissie is in beginsel bevoegd om in haar eigen
reglement alle regels omtrent haar functioneren vast te stellen, tenzij de
statuten anders bepalen. Een orgaan moet immers bevoegd geacht worden zelf
regels omtrent haar functioneren op te mogen stellen, tenzij die bevoegdheid
wettelijk of statutair is voorbehouden aan een ander orgaan. 21 ' Meerderheidsen quorumeisen voor de besluiten tot instelling, bevoegdhedenoverdracht en
benoeming van de leden houden een voldoende bescherming van de minder
heidsaandeelhouders in en zorgen voor een voor alle aandeelhouders represen
tatieve aandeelhouderscommissie. Aan een dergelijke commissie kan in
beginsel de vaststelling van een reglement gerust overgelaten worden. 220
De statuten kunnen de algemene vergadering bevoegd verklaren een regle
ment voor de commissie van aandeelhouders vast te stellen. Zij kunnen ook
de regeling van bepaalde onderwerpen door de algemene vergadering voor
schrijven. De aandeelhouderscommissie kan dan eventueel deze regelgeving
desgewenst aanvullen met een eigen reglement, voor zover de regeling gegeven
door de algemene vergadering incompleet is. De door de algemene vergadering
gegeven regels prevaleren in een dergelijk geval boven de door de aandeel
houderscommissie gestelde regels in geval van conflicterende bepalingen.
De statuten kunnen verder zelf bepalingen inhouden ter nadere regeling van
het functioneren van de aandeelhouderscommissie. Er is niets tegen een
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Handboek, nr. 224.1, p. 391; Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 130, p.
138; Schilfgaarde P. van, Van de BV en de NV, nr. 96, p. 260.
In die zin ook Schulung A.A., Losbladige Rechtspersonen, Departementale
richtlijnen §15, p. DRC 15-2.
Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 373, p. 494: Onder besluitvorming verstaat Maeijer hier
vergaderorde, verslaglegging, bijeenroeping en dergelijke. Hij gaat hier niet in
op de bedoelde meer formele regels betreffende de besluitvorming onder.
In die zin ook Ploeg T.J. van der, Reglementen bij verenigingen; een duik in
troebel water, WPNR 5929 (1989), p. 523.
Anders Ingh F.J.P. van den, Naar een uitbreiding van de bevoegdheden van de
aandeelhouderscommissie?, WPNR 6068 (1992), p. 807: Van den Ingh is van
mening, dat de algemene vergadering het reglement dient vast te stellen. Regels
die de vergaderorde betreffen kunnen ter vaststelling aan de aandeel
houderscommissie overgelaten worden.
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regeling van enkele belangrijk geachte onderwerpen in de statuten, maar het
is naar mijn mening onpraktisch een heel gedetailleerde regeling in de statuten
op te nemen. Dit komt de leesbaarheid van de statuten niet ten goede.
Daarnaast is de flexibiliteit van een regeling neergelegd in een reglement
groter. Een gewenste wijziging van de bepalingen ten aanzien van een aandeelhouderscommissie zal dan veelal eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden.
Statutenwijziging is vaak gebonden aan meerderheids- en quorumeisen, welke
bij een reglement in beginsel achterwege kunnen blijven. In ieder geval is voor
een statutenwijziging een notariële akte vereist (artikel 2:124 (234) BW) en een
ministeriële verklaring van geen bezwaar (artikel 2:125 (235) BW).221
Nadere regels kunnen ook door de algemene vergadering gegeven worden bij
het instellingsbesluit. De algemene vergadering kan dan bij het instellingsbesluit een reglement vaststellen. Een andere mogelijkheid is, dat middels een
statutenwijziging gelijktijdig met het instellingsbesluit nadere regels in de
statuten worden opgenomen. Erg bezwaarlijk zal dat niet zijn, daar voor de
instelling ook meerderheids- en quorumeisen gelden.222
Bij afloop van de twee jaren termijn van artikel 2:158 (268) lid 11 BW
kunnen nadere regelingen gegeven worden in het besluit de overdracht van
bevoegdheden te verlengen.223
Tussentijds zal de algemene vergadering middels een statutenwijziging een
nadere regeling met betrekking tot de commissie van aandeelhouders kunnen
geven of wijzigen. Slechts indien in de statuten is bepaald, dat een nadere
regeling gegeven zal worden in een door de algemene vergadering vast te
stellen reglement, kan de algemene vergadering tussentijds nadere regels
middels een reglement vaststellen of wijzigen. Ook in geval de statuten
bepalen dat bepaalde onderwerpen met betrekking tot de aandeelhouderscommissie door de algemene vergadering geregeld dienen te worden, kan dat
tussentijds door de algemene vergadering middels een reglement op grond van
die statutaire bepaling.
Indien de statuten geen regeling geven omtrent een tussentijdse vaststelling
of wijziging van een reglement voor de commissie van aandeelhouders door
de algemene vergadering, is naar mijn inzicht de aandeelhouderscommissie
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Westbroek W., Het redigeren van statuten van structuurvennootschappen,
T W S 1974, p. 128.
In §1.2.2 van dit hoofdstuk is bepleit dat voor een instellingsbesluit meerderheids- en quorumeisen dienen te gelden.
In die zin ook Noordewier HJ., De "Coöptatiecommissie", T W S 1973, p.
111.
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hiertoe zelf bevoegd.224 De algemene vergadering zal dan slechts tussentijds de
regelgeving met betrekking tot de aandeelhouderscommissie kunnen vaststellen of wijzigen middels een statutenwijziging, welke ofwel een regelgeving ten
aanzien van de aandeelhouderscommissie inhoudt, ofwel een zodanige regelgeving door de aandeelhoudersvergadering voorschrijft.
Het nadeel van een vaststelling van de nadere regelgeving door de aandeelhoudersvergadering, is dat de aandeelhouders met zeer gedetailleerde ontwerpen zullen worden geconfronteerd. De kans is niet ondenkbaar, dat enkele
aandeelhouders met onvoldoende achtergrondkennis aan de details van het
ontwerp willen sleutelen.225 Dat kan een langdurig en weinig vruchtbaar debat
opleveren, waardoor de belangrijkere zaken wellicht minder belicht zullen
worden.
Vanwege een grotere flexibiliteit is het naar mijn mening wenselijk dat een
nadere regeling met betrekking tot de besluitvorming in de aandeelhouderscommissie in beginsel wordt gegeven in een door die commissie zelf
vastgesteld reglement. Een statutaire bepaling inhoudende, dat de commissie
van aandeelhouders haar reglement zal vaststellen is gezien het hiervoor
betoogde hiervoor niet nodig. Een aan de vaststelling van een reglement door
de aandeelhouderscommissie gekoppelde goedkeuring door de algemene vergadering, doet afbreuk aan deze flexibiliteit. De aandeelhouderscommissie moet
dan wachten op bijeenroeping van de algemene vergadering voordat zij het
reglement kan vaststellen of wijzigen.
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Ingevolge § 15 departementale richtlijnen 1986 kunnen de statuten nadere
regelingen ten aanzien van de aandeelhouderscommissie overlaten aan ofwel de
algemene vergadering ofwel de aandeelhouderscommissie zelf, maar niet aan
anderen. In § 15 is te lezen: "Zij (de statuten, HD) mogen deze regels (over de
besluitvorming in de commissie, HD) eveneens ter bepaling overlaten aan de
algemene vergadering van aandeelhouders of aan de aandeelhouderscommissie." Het "ter bepaling overlaten" houdt mijns inziens geen vereiste statutaire
basis voor door de algemene vergadering of de aandeelhouderscommissie te
geven nadere regels in. De statutaire basis voor een door de algemene vergadering vastgesteld reglement is vereist, omdat zoals eerder betoogd anders de
aandeelhouderscommissie zelf bevoegd is. Aangezien de nadere regelgeving
niet mag worden overgelaten aan anderen laten de statuten de bevoegdheid
om nadere regelingen te geven over aan de aandeelhouderscommissie, indien
zij niet de algemene vergadering bevoegd verklaren.
Noordewier HJ., De "Coöptatiecommissie", TVVS 1973, p. 111.
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Een variant hierop, welke de algemene vergadering de mogelijkheid geeft een
door de aandeelhouderscommissie vastgesteld reglement te beïnvloeden, is een
statutaire bepaling inhoudende dat de algemene vergadering een door de
aandeelhouderscommissie vastgesteld reglement kan wijzigen. Hierbij dient in
het oog gehouden te worden, dat dan de door de algemene vergadering
gegeven regels zullen prevaleren boven de door de aandeelhouderscommissie
gegeven regels, en de aandeelhouderscommissie deze wijziging niet eenvoudig
kan "terugwijzigen".
Indien de algemene vergadering zeggenschap wil behouden ten aanzien van
bepaalde onderwerpen, moeten de statuten bepalen dat ten aanzien van die
onderwerpen de algemene vergadering nadere regelingen zal vaststellen.
Bij Koninklijke Nedlloyd Groep N.V. is op de algemene vergadering van 24
mei 1995 een voorstel aangenomen om de samenstelling van de aandeelhouderscommissie, de wijze van kandidaatstelling en benoeming, de wijze van
vergadering en besluitvorming in een door de algemene vergadering vast te
stellen reglement op te nemen, om op die manier te bereiken dat bij eventuele
wijzigingen geen statutenwijziging nodig is.226
Het reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke
Nedlloyd N.V. bevat verder regels met betrekking tot eisen gesteld aan het
lidmaatschap (aandeelhouderschap vereist) en regels omtrent het voorzitterschap.227 Regelingen omtrent kwaliteitseisen ten aanzien van het lidmaatschap
behoren mijns inziens in de statuten geregeld te zijn. Paragraaf 15 van de
Departementale Richtlijnen 1986 bepaalt immers dat de statuten aan de leden
van de aandeelhouderscommissie geen andere kwaliteitseisen mogen stellen,
dan het zijn van aandeelhouder. Ook met betrekking tot reglementaire regelingen omtrent het voorzitterschap of het secretariaat geldt ingevolge de
Departementale Richtlijnen 1986 een beperking. Krachtens §15 van die richtlijnen kan slechts in de statuten worden bepaald dat een niet-commissielid
voorzitter of secretaris is van een aandeelhouderscommissie. Deze regelingen
vallen buiten "regels omtrent de besluitvorming" als hierboven omschreven.
Dit geldt ook ten aanzien van regelingen omtrent het aantal, de benoeming
en het ontslag van leden van een aandeelhouderscommissie. Met name
bepalingen ten aanzien van de besluitvorming in de algemene vergadering bij
benoeming en ontslag van leden van een aandeelhouderscommissie, meerder-
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Voorstel tot wijziging van de statuten van Koninklijke Nedlloyd Groep N.V.
met daarbij behorende bijlage van 12 april 1995.
Zie Bijlage Π.
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heids- en quorumeisen, horen in de statuten thuis. Naast "regels omtrent de
besluitvorming" kunnen naar mijn mening echter ook nadere uitwerkingen
van statutaire regelingen in een reglement worden opgenomen vanwege de
gedetailleerdheid van dergelijke regelingen. Zo kan mijns inziens bijvoorbeeld
een nadere regeling in een reglement opgenomen worden omtrent kandidaat
stelling, het opstellen van een niet-bindende voordracht en dergelijke. Ook
regels omtrent het aantonen van het aandeelhouderschap bij een eis van het
zijn van aandeelhouder voor leden van een commissie van aandeelhouders en
de gevolgen van het verlies van het aandeelhouderschap kunnen naar mijn
mening in een reglement opgenomen worden. Evenals een opsomming van
gronden tot verlies van het lidmaatschap van de aandeelhouderscommissie.
Een statutaire bepaling inhoudende dat nadere regelgeving met betrekking tot
de commissie van aandeelhouders door de algemene vergadering in een
reglement vastgesteld wordt is verder gevonden in de statuten van: ABNAMRO Holding N.V., Batenburg Beheer N.V., Cindu International N.V.,
Kas-Associatie N.V., Koninklijke ВАМ Groep N.V., NBM-Amstelland N.V.
en N.V. Verenigd Bezit VNU. 2 2 8
Van een reglement voor de aandeelhouderscommissie dienen naar mijn
mening alle aandeelhouders kennis te kunnen nemen. Dit om te kunnen
beoordelen of deze regels, al dan niet middels een statutenwijziging, door de
algemene vergadering veranderd dienen te worden.
Verder heeft het mijn voorkeur om reglementaire regels omtrent de kandi
daatstelling voor de aandeelhouderscommissie in een toelichting bij de agenda
op te nemen, indien de benoeming van leden van die commissie op de
algemene vergadering aan de orde zal komen. Zie bijvoorbeeld de agenda voor
de algemene vergadering van Koninklijke Nedlloyd N.V. op 21 mei 1997.229
De mogelijkheid van kandidaatstelling door de aandeelhouders wordt door een
dergelijke regeling onderworpen aan beperkende regels. Die regels moeten
tijdig kenbaar zijn voor alle aandeelhouders. Dit wordt gewaarborgd door het
opnemen van die regels in een toelichting bij de agenda, mits de agendering
geschiedt tijdig voor het verstrijken van de voor de kandidaatstelling geldende
termijnen. Dit geldt eveneens voor andere reglementaire regelingen die een
beperking van de rechten van aandeelhouders inhouden.
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Zie Bijlage П.
Zie Bijlage П.

HOOFDSTUK 3

FUNCTIONEREN

AANDEELHOUDERSCOMMISSIE

1. BESLUITVORMING
$1.1. Zetel en plaats van vergaderen
De plaats van vergaderen kan per vergadering, indien hieromtrent niets is
bepaald in de statuten of een reglement, vastgesteld worden door degene die
oproept. Ook kan de aandeelhouderscommissie ter vergadering bepalen waar
de volgende vergadering zal plaatsvinden. Bij deze vrijheid de vergaderplaats
te bepalen geldt echter de restrictie, dat die plaats voor ieder commissielid
zonder onredelijk veel problemen en/of kosten 230 bereikbaar moet zijn. Een
vergadering beleggen in een vijf-sterren hotel op Aruba lijkt mij onredelijk ten
opzichte van degene die de reis- en/of verblijfskosten dient te dragen. Er zijn
echter gevallen denkbaar, waarin het minder duidelijk is of de keuze van de
vergaderplaats onredelijk ten opzichte van commissieleden en/of de
vennootschap is.231
Om problemen te voorkomen lijkt het mij zinvol in de statuten of een
reglement te bepalen waar de vergaderingen van de aandeelhouderscommissie
gehouden worden. Hierbij dient eveneens sprake te zijn van een redelijke
keuze. Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar een bepaling als opgenomen in
artikel 7 lid 2 van het reglement voor de commissie van aandeelhouders van
Koninklijke Nedlloyd N.V., inhoudende dat de vergaderingen van de commis
sie ten kantore van de vennootschap worden gehouden. 232 Een dergelijke bepa
ling hoeft niet gewijzigd te worden indien de woonplaatsen van de leden van
de aandeelhouderscommissie wijzigen. De statuten van Stork N.V. bevatten
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Indien de reiskosten door de vennootschap worden vergoed, geldt ook ten
opzichte van de vennootschap met betrekking tot de keuze van de plaats van
vergaderen dat de te vergoeden kosten niet onredelijk hoog mogen zijn.
Bijvoorbeeld indien als vergaderplaats gekozen wordt voor de woonplaats van
de voorzitter van de aandeelhouderscommissie, en de voorzitter in Groningen
of Maastricht woont, terwijl de overige commissieleden allen in de Randstad
woonachtig zijn.
Zie Bijlage Π. In die zin ook artikel 4 lid 1 van het reglement voor de
commissie van aandeelhouders van Roto Smeets De Boer NV en artikel 2 lid 2
van het reglement voor de commissie van aandeelhouders van de KasAssociatie N.V.
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een andere beperking van de vrijheid om overal waar gewenst te vergaderen.
Zij bepalen in artikel 21 lid 21.10 dat de vergaderingen van de commissie van
aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, 's-Gravenhage, Utrecht,
233
Hengelo (Overijssel) of Naarden. Een bepaling in de van artikel 7 lid 3 van
het reglement van de commissie van aandeelhouders in N.V. Verenigd Bezit
VNU, welke voorschrijft dat bij de oproeping de plaats van vergaderen wordt
234
vermeld, houdt geen beperking als hierboven bedoeld in.
Voor wat de zetel van de commissie van aandeelhouders betreft, is het naar
mijn mening aan te bevelen in de statuten of een reglement te bepalen, dat die
235
ten kantore van de vennootschap is. Hierdoor zal het adres wellicht minder
aan verandering onderhevig zijn, dan in het geval het adres van de commissie
236
bijvoorbeeld hetzelfde is als het adres van de secretaris of voorzitter. Dit
komt de bereikbaarheid van de aandeelhouderscommissie ten goede. Zie in die
zin bijvoorbeeld artikel 2 lid 1 van het reglement voor de commissie van aan
deelhouders van de Kas-Associatie; artikel 5 lid 2 van het reglement voor de
commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.; artikel 3 lid
1 van het reglement van de commissie van aandeelhouders van Cindu
International N.V. In andere zin artikel 5 van het reglement voor de commis
sie van aandeelhouders van Roto Smeets De Boer NV. 237
Ingevolge artikel 17 lid 1 WOR is de ondernemer verplicht de ondernemings
raad en de commissies van die raad het gebruik toe te staan van de voorzie
ningen waarover hij als zodanig kan beschikken en die de ondernemingsraad
en zijn commissies voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig
hebben. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld vergaderruimte,
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Zie Bijlage Π.
Zie Bijlage Π. In die zin ook artikel 5 lid 2 van het reglement van de commis
sie van aandeelhouders van Cindu International N.V. en artikel 5 lid 3 van
Reglement commissie van aandeelhouders Ahold nv.
Anders Noordewier H J . , De "Coöptatiecommissie", T W S 1973, p. 113.
Noordewier is van mening dat bepalingen dat het secretariaat en adres bij de
vennootschap zijn middelen zijn om de zelfstandigheid van de aandeelhouderscommissie te beknotten, verdedigd met het schijnmotief dat het gaat om
een doelmatige werkwijze te bevorderen.
Indien de secretaris van de vennootschap tevens als secretaris van de aandeelhouderscommissie fungeert (zie hoofdstuk 2 § 2.3.3), is in dit geval adres van
de secretaris tevens het adres van het secretariaat van de vennootschap.
Zie Bijlage Π.

Functioneren aandeelhouderscommisne

kopieerapparatuur, secretariële ondersteuning, telefoon enzovoorts.238 Mijns
inziens dient artikel 17 lid 1 WOR analoog toegepast te worden ten aanzien
van de commissie van aandeelhouders. De vennootschap dient, gezien vanuit
de gelijkberechtiging van de factoren arbeid en kapitaal, ook aan de commissie
van aandeelhouders de bedoelde faciliteiten ter beschikking te stellen voor
zover redelijkerwijs nodig voor haar functioneren.239 Dit geldt eveneens voor
de vergoeding van de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de
vervulling van de taak van de commissie van aandeelhouders (artikel 22 WOR
voor de ondernemingsraad, welke bepaling derhalve naar mijn mening analoog
dient te worden toegepast ten aanzien van de aandeelhouderscommissie).
Eventuele reiskosten kan men naar mijn mening onder deze kosten begrijpen.
In artikel 7 van het reglement van de commissie van aandeelhouders van
Cindu International N.V. wordt bepaald dat de leden van de aandeelhouderscommissie desgewenst een reiskostenvergoeding ontvangen van de
vennootschap.240
Diverse reglementen voor de commissie van aandeelhouders bepalen dat de
leden van die commissie voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen,
waarvan de hoogte is vastgesteld door de (voorzitter van de) raad van
commissarissen.241 Een dergelijke bepaling is naar mijn mening ongewenst. De
(voorzitter van de) raad van commissarissen kan wellicht de vaststelling van
de hoogte van de vergoeding pogen te gebruiken als een middel ter beïnvloe
ding van de aandeelhouderscommissie. De onafhankelijkheid van de aandeelhouderscommissie is er bij gebaat deze (schijn van) beïnvloeding te voorkomen door de hoogte van de aan de commissieleden toe te kennen vergoedingen te laten bepalen door de algemene vergadering. Het is ook mogelijk in
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Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 466, p. 651.
In die zin ook Vinken P.J., in: Een telefonisch onderhoud van Frentrop
P.M.L. met Vinken P.J., Meer invloed voor aandeelhouders? Waar staat dat?,
NV 74 (1996), p. 304.
Zie Bijlage Π.
Zie in de Bijlage Π artikel 13 van het reglement voor de commissie van
aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.; artikel 4 lid 9 van het regle
ment voor de commissie van aandeelhouders van Roto Smeets De Boer NV;
artikel 9 lid 7 van het reglement van de commissie van aandeelhouders in
N.V. Verenigd Bezit VNU; artikel 9 van het reglement voor de commissie van
aandeelhouders van de Kas-Associatie N.V. en artikel 11 van Reglement
commissie van aandeelhouders Ahold nv. Van de onderzochte reglementen
houdt enkel het reglement van de commissie van aandeelhouders van Cindu
International N.V. een hiervan afwijkende regeling in. Artikel 7 van dat laatst
genoemde reglement bepaalt onder meer dat de leden van de aandeelhouders
commissie geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden.
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de statuten of in een door de algemene vergadering vastgesteld reglement de
hoogte van deze vergoedingen rechtstreeks te bepalen.242 Deze vergoedingen
dienen redelijk en billijk te zijn.

§7.2. Oproeping
Het belang van de agendering en oproeping voor een vergadering van een
commissie van aandeelhouders is gelegen in de omstandigheid, dat deze
commissie bepaalde aandeelhoudersrechten uitoefent. De representativiteit van
de commissie van aandeelhouders vereist naar mijn mening dat alle leden van
de commissie tijdig op de vergadering worden opgeroepen en daarbij op de
hoogte worden gesteld van de ter vergadering te behandelen onderwerpen,
opdat zij hun gedachten over die onderwerpen kunnen laten gaan. Hier geldt
niet het argument, dat zij moeten kunnen besluiten of zij ter vergadering
aanwezig willen zijn om hun belangen te verdedigen.243 Van leden van een
aandeelhouderscommissie mag worden verwacht dat zij ter vergadering van
de commissie aanwezig willen zijn.
Opdat de leden tijdig weten wat op de vergadering behandeld zal worden,
dient mijns inziens de oproeping statutair of reglementair aan een termijn
gebonden te worden.244 De duur van deze termijn dient zodanig te zijn, dat
de leden van de aandeelhouderscommissie een redelijke mogelijkheid hebben
een vergadering in hun agenda in te passen. Het verdient aanbeveling als de
voorzitter de leden tevoren polst over hun beschikbaarheid om een datum en
tijdstip voor een vergadering vast te stellen. Voor de vaststelling van een
termijn kan aangesloten worden bij art. 2:225 BW, welke bepaling een termijn
voor de oproeping van een algemene vergadering geeft van vijftien dagen vóór
de vergadering. Voorbeelden van statutaire en reglementaire termijnstelling
voor de bijeenroeping van de aandeelhouderscommissie zijn: artikel 21 lid 21.6
van de statuten van Stork N.V.; artikel 7 lid 1 van het reglement voor de
commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.; artikel 5 lid
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Noordewier HJ., De "Coöptatiecommissie", TVVS 1973, p. 114. Noordewier
meent dat een statutaire of reglementaire regeling omtrent kostenvergoeding
en presentiegeld ten laste van de n.v. nuttig zou zijn.
Zoals bij de agendering van de instelling van een aandeelhouderscommissie,
§1.2.1 van hoofdstuk 2.
Noordewier H.J., De "Coöptatiecommissie", TWS 1973, p. 114. Noordewier
meent dat een statutaire of reglementaire bepaling omtrent de oproepingstermijn nuttig zou zijn.
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2 van het reglement van de commissie van aandeelhouders van Cindu
International N.V.; artikel 5 lid 2 van Reglement commissie van aandeel
houders Ahold nv; artikel 6 lid 2 van het reglement voor de commissie van
aandeelhouders van de Kas-Associatie N.V.; artikel 7 lid 2 van het reglement
van de commissie van aandeelhouders in N.V. Verenigd Bezit VNU en artikel
4 lid 3 van het reglement voor de commissie van aandeelhouders van Roto
Smeets De Boer NV.245
Een oproeping middels aankondiging in een dagblad is voor het bijeenroepen
van een commissie van aandeelhouders mijns inziens niet nodig, omdat er
sprake is van een kleine, besloten groep personen. Aansluiting kan gezocht
worden bij de regeling van de oproeping voor de algemene vergadering bij de
b.v. (artikelen 2:223 en 224 BW). Het bijeenroepen van de aandeelhouderscommissie dient dan te geschieden door middel van oproepingsbrieven gericht
aan de leden van deze commissie. Het in de oproepingsbrief opnemen van de
ter vergadering te behandelen onderwerpen is met name vanuit praktisch
oogpunt wenselijk.246 Het eventueel kennis moeten nemen van de agenda ten
kantore van de vennootschap of iets dergelijks, is nodeloos belastend voor de
leden. Dat zou eventueel de kwaliteit van de beraadslaging nadelig kunnen
beïnvloeden, doordat leden verzuimen tijdig kennis te gaan nemen van de
agenda. Het in de oproepingsbrief vermelden van de agenda zal geen kosten
van belang met zich brengen, daar deze brief slechts aan een kleine groep
personen gestuurd hoeft te worden. In artikel 7 lid 1 van het reglement voor
de commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V. wordt
bepaald, dat de oproeping schriftelijk geschiedt onder vermelding van de ter
vergadering te behandelen onderwerpen. Zie ook artikel 5 lid 2 en 3 van
Reglement commissie van aandeelhouders Ahold nv; artikel 5 lid 1 en 2 van
het reglement van de commissie van aandeelhouders van Cindu International
N.V.; artikel 7 van het reglement van de commissie van aandeelhouders in
N.V. Verenigd Bezit VNU; artikel 6 lid 4 van het reglement voor de commis
sie van aandeelhouders van de Kas-Associatie N.V. en artikel 4 lid 3 van het
reglement voor de commissie van aandeelhouders van Roto Smeets De Boer
NV.247
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Zie Bijlage Π.
Noordewier H J . , De "Coöptatiecommissie", Τ W S 1973, p. 114. Noordewier
is van mening dat het nuttig zou zijn statutair of reglementair een regeling te
geven omtrent het opstellen van een agenda met toelichting.
Zie Bijlage Π.

87

Hoofdstuk 3

Analoog aan de regelingen van de artikelen 2:224 en 225 BW kan een aandeelhouderscommissie naar mijn mening slechts geldige besluiten nemen
omtrent geagendeerde onderwerpen in een tijdig bijeen geroepen vergadering,
tenzij de besluitvorming plaatsvindt met algemene stemmen in een voltallige
vergadering. Het is mijns inziens ook mogelijk dat de statuten of een reglement, geïnspireerd door artikel 2:238 BW, bepalen dat besluitvorming buiten
vergadering mogelijk is met algemene, schriftelijke stemmen.248 Zo bepaalt het
reglement voor de aandeelhouderscommissie van Koninklijke Nedlloyd N.V.
in artikel 11:
"De commissie van aandeelhouders kan ook zonder voorafgaande oproeping
en buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de commissie
zich schriftelijk, telegrafisch, per telefax of per telex vóór het door de
voorzitter gedane voorstel hebben verklaard en geen hunner zich verzet
tegen de wijze van besluitvorming.
a.

Aldus genomen besluiten dienen direct schriftelijk vastgelegd te
worden en door de voorzitter en de secretaris te worden ondertekend.
b.
Een afschrift van de vastgelegde en ondertekende buiten vergadering
genomen besluiten wordt door de secretaris gezonden aan de leden
van de commissie en, voor zover zij betrekking hebben op zaken betreffende haar bevoegdheden tevens aan de raad van commissarissen
en de raad van bestuur van de vennootschap.
Zie ook artikel 18 lid 5 van de statuten van NBM-Amstelland N.V.; artikel
9 van Reglement commissie van aandeelhouders Ahold nv; artikel 4 lid 8 van
het reglement voor de commissie van aandeelhouders van Roto Smeets De
Boer NV; artikel 6 lid 4 van het reglement van de commissie van aandeel
houders van Cindu International N.V. en artikel 6 lid 8 van het reglement
voor de commissie van aandeelhouders van de Kas-Associatie N.V. Het
reglement van de commissie van aandeelhouders in N.V. Verenigd Bezit VNU
bepaalt daarentegen in artikel 9 lid 6 dat de aandeelhouderscommissie geen
besluiten buiten vergadering kan nemen.249
De commissie van aandeelhouders moet onafhankelijk van de raad van
commissarissen en het bestuur kunnen functioneren. Hiervoor is vereist dat
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Anders Noordewier HJ., De "Coöptatiecommissie", T W S 1973, p. 113.
Noordewier is van mening dat een statutaire of reglementaire bepaling dat
besluitvorming mogelijk is zonder voorafgaande oproeping en buiten vergadering de zelfstandigheid van de aandeelhouderscommissie beknot.
Zie Bijlage Π.
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de commissie met betrekking tot de oproeping niet afhankelijk is van deze
organen, zoals zonder aanvullende statutaire bepaling in beginsel wel het geval
is bij de algemene vergadering ingevolge artikel 2:109 (219) BW. Een analoge
toepassing van deze laatste bepaling is derhalve mijns inziens niet mogelijk.
De oproeping van de commissie van aandeelhouders dient naar mijn mening
te geschieden door de voorzitter of secretaris van deze commissie.250 Het is
ook mogelijk dat de commissie zelf besluit wanneer een volgende vergadering
plaatsvindt. De statuten of een reglement kunnen een aanvullende regeling
geven, inhoudende dat ook aan anderen de bevoegdheid toekomt om de
aandeelhouderscommissie bij elkaar te roepen. Zo bepaalt het reglement voor
de commissie van aandeelhouders van Roto Smeets De Boer NV in artikel 4:
"1.
De commissie vergadert ten kantore van de vennootschap zo
dikwijls de voorzitter, twee stemgerechtigde leden, de raad van
commissarissen of de raad van bestuur zulks wenselijk acht.
2.
De oproeping tot een commissievergadering geschiedt door de
voorzitter, de raad van commissarissen of de raad van bestuur.
Ingeval aan een verzoek van twee stemgerechtigde leden tot het
beleggen van een vergadering door de voorzitter, de raad van commissa
rissen, noch de raad van bestuur gevolg is gegeven in dier voege dat de
vergadering tegen een datum niet later dan vier weken na ontvangst van
het verzoek is bijeengeroepen, zijn de verzoekers zelf gerechtigd de
vergadering bijeen te roepen."
Zie ook artikel 21 lid 21.6 van de statuten van Stork N.V.; artikel 33 onder
2 van de statuten van ABN-AMRO Holding N.V.; artikel 7 lid 1 van het
reglement van Koninklijke Nedlloyd N.V.; artikel 6 lid 2 en 5 van het
reglement voor de commissie van aandeelhouders van de Kas-Associatie N.V.;
artikel 5 lid 1 en artikel 6 van Reglement commissie van aandeelhouders
Ahold nv en artikel 5 lid 1 en 4 van het reglement van de commissie van
aandeelhouders van Cindu International N.V. 251
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Noordewier H.J., De "Coöptatiecommissie", Τ W S 1973, p. 114, meent dat
het nuttig zou zijn statutair of reglementair een bepaling te geven ten aanzien
van het bijeenroepen van de aandeelhouderscommissie door haar voorzitter of
secretaris.
Zie Bijlage Π.
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De statuten of een reglement kunnen regels geven omtrent de vergaderfrequentie van de commissie van aandeelhouders. Het reglement voor de aandeelhouderscommissie van Koninklijke Nedlloyd N.V. bepaalt in artikel 6 lid 1:
"De commissie van aandeelhouders vergadert zo dikwijls een besluit door
haar dient te worden genomen, doch tenminste één keer per jaar en voorts
zo dikwijls haar voorzitter danwei twee leden danwei de raad van commissarissen of de raad van bestuur zulks wenselijk achten in verband met een te
nemen besluit over zaken betreffende de bevoegdheden van de commissie."
Een dergelijke regeling is ook opgenomen in artikel 6 lid 1 van het reglement
voor de commissie van aandeelhouders van de Kas-Associatie N.V.252
In artikel 7 lid 1 van het reglement van de commissie van aandeelhouders in
N.V. Verenigd Bezit VNU is bepaald:
"De Commissie komt bijeen zo dikwijls er in een vacature in de Raad van
Commissarissen moet worden voorzien."
Deze regeling hangt samen met het in artikel 3 van dit reglement bepaalde,
ingevolge waarvan slechts het aanbevelings- en bezwaarrecht ten aanzien van
de benoeming van een commissaris aan een aandeelhouderscommissie
overgedragen kan worden. Die laatste bepaling is mijns inziens echter ongeldig.253 Artikel 7 lid 1 van dit reglement houdt naar mijn mening derhalve niet
in dat slechts in het in deze regeling bedoelde geval de aandeelhouderscommissie bijeen kan komen.
Een aandeelhouderscommissie hoeft naar mijn mening niet vaker bij elkaar te
komen dan nodig is voor de uitoefening van de aan haar toekomende
bevoegdheden. Hoe vaak en wanneer dit is, kan men aan de aandeelhouders
commissie zelf overlaten. Een statutaire of reglementaire bepaling die zulks
regelt, is naar mijn inzicht niet nodig. Voor wat betreft de uitoefening van
bepaalde bevoegdheden is verder een termijnstelling mogelijk om vertraging
te voorkomen.254
Degene die een vergadering bijeen roept, stelt in het systeem van de wet ook
de agenda van die vergadering vast, behoudens een andersluidende statutaire
bepaling.255 Dit geldt mijns inziens eveneens bij een oproeping van een aandeelhouderscommissie.
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Zie Bijlage Π.
Zie §3.3 van hoofdstuk 2.
Zie over de mogelijkheid van termijnstelling verder §1.5 van dit hoofdstuk.
Zie hierover met betrekking tot de vaststelling van de agenda van een alge
mene vergadering van aandeelhouders: Hoofdstuk 2, §1.2.1.
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Belanghebbenden k u n n e n naar mijn mening de voorzitter van de commissie
van aandeelhouders verzoeken de commissie van aandeelhouders bijeen te
(doen) roepen e n / o f een bepaald onderwerp op de agenda te (doen) plaatsen. 256
Belanghebbenden k u n n e n dan zijn: aandeelhouders niet-leden, leden van de
aandeelhouderscommissie en de raad van commissarissen. Dit laatste vennootschapsorgaan is te beschouwen als belanghebbende, indien o n d e r w e r p e n aan
de orde dienen te k o m e n waarbij deze raad is betrokken. D i t zijn de uitoefening van de aandeelhoudersrechten ten aanzien van de benoeming en het
ontslag van commissarissen en bestuurders. Verdedigbaar is o o k dat het
bestuur is te zien als belanghebbende indien de benoeming of het ontslag van
bestuurders in een vergadering van de aandeelhouderscommissie aan de orde
dient te k o m e n . D i t geldt eveneens voor de ondernemingsraad met betrekking
t o t de uitoefening van de aandeelhoudersrechten door de commissie van
aandeelhouders t e n aanzien van de benoeming of het ontslag van commissarissen. O o k de ondernemingsraad is immers een bij deze benoeming of dit
ontslag b e t r o k k e n instantie.
T e n opzichte van deze belanghebbenden handelt de voorzitter in strijd met
de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8 B W indien hij een gegrond
verzoek afwijst of negeert zonder geldige reden. D e n o r m van artikel 2:8 B W
geldt immers o o k tussen degenen die bij de organisatie van de rechtspersoon
zijn b e t r o k k e n onderling. 257 Belanghebbenden k u n n e n vorderen dat de
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Anders Sanders P., Problemen bij de toepassing van de structuurwet, in: Serie
monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 7, p. 49; Grinten
W.C.L. van der, noot onder Hof Amsterdam (OK) 24 september 1992, NV 70
(1992), p. 256. De auteurs menen dat de raad van commissarissen steeds
bevoegd is de aandeelhouderscommissie bijeen te roepen. Sanders voert als
argument aan dat de aandeelhouderscommissie bij de benoemingsprocedure in
plaats van de algemene vergadering fungeert, en de raad van commissarissen
bevoegd is de algemene vergadering te convoceren. De aandeelhouderscommis
sie is echter een zelfstandig orgaan waaraan bepaalde aandeelhoudersbevoegdheden zijn overgedragen. Voor wat betreft deze bevoegdhedenoverdracht kan
in dit kader een vergelijk worden gemaakt met de overdracht van de emissiebevoegdheid krachtens artikel 2:206 BW aan het bestuur. Ook dan treedt een
ander orgaan (het bestuur) in de plaats van de algemene vergadering. Dat
maakt dan echter niet de raad van commissarissen bevoegd de raad van
bestuur bijeen te roepen.
Zie hierover hoofdstuk 2, §1.2.1. Met betrekking tot de ondernemingsraad kan
volgens Van Schilfgaarde worden betwijfeld, of die bij de organisatie van de
vennootschap is betrokken, Schilfgaarde P. van, Van de BV en de NV, nr. 9,
p. 34. Ook volgens Van Schilfgaarde dient de norm van artikel 2:8 BW ten
aanzien van de ondernemingsraad te gelden.
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voorzitter naar redelijkheid en billijkheid handelt, en een oproeping doet uitgaan.

$13.
$13.1.

Besluitvorming
Stemrecht

De statuten of een reglement kunnen mijns inziens bepalen hoe het stemrecht
binnen de commissie verdeeld is. Hierbij liggen in theorie twee systemen van
verdeling het meest voor de hand:
A. ieder lid heeft één stem;
B. stemrechtverdeling naar evenredigheid van aandelenbezit.
Bij het tweede systeem is een variant denkbaar, die inhoudt dat leden nietaandeelhouders voor wat betreft het aantal uit te brengen stemmen gelijkgesteld worden met de leden met het minste aandelenbezit.
In de mij beschikbare statutaire en reglementaire regelingen is geen stemrecht
verdeling naar evenredigheid van aandelenbezit of een variant daarvan
opgenomen.
Het reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke
Nedlloyd N.V. bepaalt in lid 1 van artikel 9:
"Ieder lid van de commissie van aandeelhouders, ter vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd, heeft het recht op het uitbrengen van één stem."
Een dergelijke regeling is ook opgenomen in de overige mij bekende reglementen van de commissie van aandeelhouders.
A. Ieder lid heeft één stem
Indien de statuten of het reglement geen regeling van de stemrechtverdeling
geven, heeft ieder lid één stem.25" Zonder nadere regeling dienaangaande zijn
alle leden gelijk, en hebben dus evenveel stemmen. Het stemrecht is verbonden aan het lidmaatschap van de aandeelhouderscommissie, en niet aan het
aandeelhouderschap. Een verdeling evenredig aan het aandeelhouderschap of
een variant daarop zal statutair of reglementair bepaald moeten worden.
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Ingh F.J.P. van den, Naar een uitbreiding van de bevoegdheden van de
aandeelbouderscommissie?, WPNR 6068 (1992), p. 806.
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De eerste wijze van stemrechtverdeling heeft onder meer als gevolg dat grootaandeelhouders geneigd zullen zijn tegen de instelling van een aandeelhouderscommissie te stemmen. 25 ' Zij zullen veelal meer macht kunnen uitoefenen
binnen de algemene vergadering van aandeelhouders. Een pakket van 1/3 van
het geplaatste kapitaal levert in een algemene vergadering meer macht op dan
één van de drie stemmen in een aandeelhouderscommissie met drie leden. Op
een algemene vergadering van aandeelhouders zijn immers vaak een behoorlijk
aantal aandeelhouders afwezig. Bij een commissie van aandeelhouders zal dat
minder het geval zijn.
Indien een groot gedeelte van de aandelen gecertificeerd zijn260, mag het
administratiekantoor niet instemmen met het instellen van een aandeelhouderscommissie waarin elk lid één stem heeft. Het administratiekantoor zou
zo haar meerderheidspositie ten aanzien van de aan de aandeelhouderscommissie overgedragen bevoegdheden prijsgeven, omdat zij in de aandeelhouderscommissie slechts één stem heeft.261 Dat houdt een aantasting van de
belangen van certificaathouders in, waaraan een administratiekantoor niet mag
meewerken.262
B. Stemrechtverdeling naar evenredigheid van aandelenbezit
Tegen evenredig naar aandelenbezit verdeeld stemrecht wordt door Timmerman ingebracht, dat een dergelijke stemrechtverdeling strijdig is met het
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Ingh F.J.P. van den, Naar een uitbreiding van de bevoegdheden van de
aandeelhouderscommissie?, WPNR 6068 (1992), p. 806.
Indien alle aandelen gecertificeerd zijn, is het administratiekantoor de enigaandeelhouder en is een aandeelhouderscommissie overbodig. Het administra
tiekantoor vormt dan de algemene vergadering. Verder is de instelling van een
aandeelhouderscommissie minder waarschijnlijk naarmate een groter gedeelte
van de aandelen gecertificeerd is. De aandeelhoudersbevoegdheden zullen door
de algemene vergadering effectiever kunnen worden uitgeoefend, naarmate het
administratiekantoor een grotere meerderheid van de stemmen in die vergadering kan uitbrengen.
In die zin ook Voogd R.P., Serie monografieën vanwege het Van der Heijden
Instituut deel 32, p. 281, noot 62: het is gebruikelijk dat, als al een aandeelhouderscommissie is ingesteld, na certificering het administratiekantoor de bevoegdhedenoverdracht aan de commissie ongedaan maakt of na afloop van de
twee jaren termijn tegen (herbenoeming van de leden stemt. Zie ook AsserMaeijer 2-Ш, nr. 374, p. 494; Slagter W.J., Compendium van het onder
nemingsrecht, zevende druk, Kluwer, Deventer, 1996, p. 283.
Ingh F.J.P. van den, Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 35, p. 209.
93

Hoofdstuk 3

systeem van de structuurwet. 263 Het is de vraag of deze visie juist is. De
structuurregeling bedoelt middels de aandeelhouderscommissie de aandeelhoudersrechten effectiever te doen uitoefenen. Hieraan doet een bepaalde
verdeling van het stemrecht binnen de commissie niet af. In de algemene
vergadering is het stemrecht eveneens in beginsel gerelateerd aan het aandelenbezit. Ook de voor een aandeelhouderscommissie vereiste representativiteit
wordt niet tekort gedaan. Deze is evenals de bescherming van de minderheidsaandeelhouders gewaarborgd door meerderheid- en quorumeisen bij de
instelling, de benoeming van de leden en de overdracht van bevoegdheden.
Stemrecht in de aandeelhouderscommissie gerelateerd aan aandelenbezit komt
mijns inziens niet in strijd met het structuurregime.264
De Departementale Richtlijnen 1986 bepalen in §8 dat ten aanzien van het
stemrecht binnen een meerhoofdige raad van bestuur of raad van commissarissen de statuten aan een bepaalde bestuurder of commissaris meer dan één stem
kunnen toekennen, mits deze functionaris alleen niet meer stemmen kan
uitbrengen dan de andere bestuurders of commissarissen tezamen.265 Deze
opvatting zou ik ook willen aannemen ten aanzien van de aandeelhouderscommissie. Indien één lid van de commissie in beginsel zijn mening
kan opleggen aan de overige leden is er geen sprake meer van een
representatieve aandeelhouderscommissie. Daarnaast komt het beginsel dat een
besluit binnen een meerhoofdig orgaan tot stand dient te komen als vrucht
van onderling overleg van alle leden van dat orgaan266 in het nauw, als één lid
van de aandeelhouderscommissie de inhoud van de te nemen besluiten kan bepalen.
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Timmerman L., Losbladige Rechtspersonen, Artikel 158, p. 158-26.
In die zin ook Blanco Fernández, Uitgave vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht deel 19, p. 121. De auteur meent dat de structuurwet het
hoofdbeginsel van art. 2:118 (228) BW niet terzijde stelt. Daarbij is echter
sprake van stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders, waar
het stemrecht verbonden is aan het aandeelhouderschap. Bij een aandeelhouderscommissie is het stemrecht echter verbonden aan het lidmaatschap van de
aandeelhouderscommissie, niet aan het aandeelhouderschap. Dat het structuur
regime niet de aan aandelenbezit gerelateerde stemrechtverdeling in de algemene vergadering buiten werking stelt, zegt niets over een eventuele strijdigheid met een dergelijke stemrechtverdeling in een aandeelhouderscommissie.
Daarvoor moet gekeken worden naar het systeem van de structuurregeling
met betrekking tot de commissie van aandeelhouders.
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Zie hierover verder Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 303, p. 387-388.
HR 15 juni 1968, NJ 1969, 101, m.nt. G.J.S. (Wijsmulier).
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Indien in de statuten of een reglement gekozen is voor de mogelijkheid het
stemrecht afhankelijk te maken van het aandelenbezit van de leden van de
aandeelhouderscommissie, zullen de statuten tevens moeten bepalen dat slechts
aandeelhouders lid kunnen zijn van die commissie. Een dergelijke kwaliteitseis
brengt problemen met zich omtrent het aantonen van het aandeelhouderschap
en de gevolgen van het tussentijds verliezen van het aandeelhouderschap.267
Statutair of reglementair kan worden bepaald, dat leden niet-aandeelhouders
voor wat betreft het aantal uit te brengen stemmen gelijkgesteld worden met
de leden-aandeelhouders met het minste aandelenbezit. Daarmee zijn de
gesignaleerde problemen echter niet opgelost. Aandeelhouderschap zal
aangetoond moeten worden in verband met het aantal uit te brengen stemmen
en het tussentijds verliezen van het aandeelhouderschap kan problemen
opleveren. Het is immers denkbaar dat een aandeelhouder die meerdere
stemmen mag uitbrengen op grond van zijn aandelenbezit, na verkoop van
zijn aandelen nog slechts één stem mag uitbrengen.
Het relateren van het stemrecht aan aandelenbezit is met het oog op
bovenstaande problematiek niet eenvoudig. Indien er geen dringende behoefte
bestaat aan een dergelijke stemrechtverdeling, heeft een gelijk stemrecht voor
alle leden van de aandeelhouderscommissie mijn voorkeur.268
Het is goed denkbaar dat een aan aandelen gerelateerd stemrecht de
onderlinge verhouding tussen de commissieleden niet ten goede komt. Leden
met minder stemrechten kunnen van mening zijn dat zij niet volwaardig mee
beslissen, hetgeen absentie en blokvorming in de hand zou kunnen werken.
Dit geldt temeer als één lid van de commissie evenveel stemmen kan uitbrengen als de overige leden tezamen. Dan bestaat verder het risico dat bij een
verschil van mening tussen dat betreffend lid en de overige leden er een
patstelling ontstaat. O m een dergelijke patstelling te doorbreken zou een
statutaire of reglementaire regeling kunnen worden gegeven, inhoudende dat
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Zie met betrekking tot deze problemen: §2.3.1. van hoofdstuk 2.
In die zin ook Voogd R.P., Serie monografieën vanwege het Van der Heijden
Instituut deel 32, p. 281, noot 62; Schilfgaarde P. van, Van de BV en de NV,
nr. 145, p. 380; Ingh F.J.P. van den, Naar een uitbreiding van de bevoegd
heden van de aandeelhouderscommissie?, WPNR 6068 (1992), p. 806.
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de stem van de voorzitter in een dergelijk geval van doorslaggevende betekenis
is. 26 '
Een andere mogelijkheid om bij staking van de stemmen tot een oplossing
te komen is gegeven in artikel 6 lid 1 van het reglement van de commissie van
aandeelhouders van Cindu International N.V.:
"Ingeval van staken der stemmen zal de Commissie uiterlijk na twee weken
opnieuw bijeenkomen, bij welke gelegenheid opnieuw gestemd wordt.
Indien op deze tweede bijeenkomst de stemmen opnieuw staken, wordt de
Commissie geacht als volgt besloten te hebben:
a. Ingeval van een stemming over een aanbeveling voor benoeming tot
commissaris wordt de betrokkene niet aanbevolen, (artikel 158, lid 4
BW 2).
b. Ingeval van een stemming over een bezwaar tegen een voorgenomen
benoeming tot commissaris, wordt het bezwaar gehandhaafd (artikel
158, lid 6 BW 2).
с Ingeval van een stemming ingevolge artikel 159 BW 2 wordt de
betrokkene niet tot commissaris benoemd.
d. Ingeval van een stemming inzake een verzoek aan de Onderne
mingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot ontslag van een
commissaris, wordt geen verzoek gedaan, (artikel 161, lid 2 BW).
e. In alle andere gevallen wordt de Commissie geacht het besluit dat in
stemming gebracht is, niet te hebben genomen."

§1.3.2. Vereist aantal leden in functie
Indien het lidmaatschap van een deel van de leden van de aandeelhouders
commissie eindigt, houdt dit naar mijn mening in beginsel niet in dat de
aandeelhouderscommissie haar bevoegdheden niet meer kan uitoefenen. Ook
niet indien het ledenaantal daalt tot beneden een statutair of reglementair
gegeven minimumaantal. De overgebleven leden vormen dan immers de
aandeelhouderscommissie. Hier kan een vergelijk getrokken worden met de
regeling ten aanzien van belet of ontstentenis van bestuurders. Bij belet of
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Hierbij dient in het oog te worden gehouden dat een voorzitter die niet
commissielid is, geen stemrecht in de aandeelhouderscommissie mag hebben.
Zie hierover §2.3.3. van hoofdstuk 2. Een statutaire of reglementaire regeling
inhoudende dat in geval van een patstelling de stem van de voorzitter door
slaggevend is, is derhalve niet mogelijk ten aanzien van een voorzitter nietcommissielid.
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ontstentenis van slechts een deel van het bestuur oefenen de resterende bestuurders de collegiale bestuursbevoegdheid van artikel 2:130 (240) lid 1 BW
uit, ook indien het aantal bestuurders daalt onder een statutair voorgeschreven
minimum.270
Dit geldt ook indien slechts één lid in functie is gebleven. De eerder271
bepleitte opvatting dat een aandeelhouderscommissie uit meer dan één lid
moet bestaan, is te zien als een vereist minimumaantal leden. Daling van het
ledental beneden deze eis is naar mijn inzicht te vergelijken met daling van het
aantal leden beneden een statutair of reglementair voorgeschreven minimum.
Een statutaire bepaling als artikel 21 lid 21.9 van Stork N.V., inhoudende dat
de commissie van aandeelhouders wettig blijft samengesteld indien de commissie niet voltallig is,272 heeft derhalve slechts een informatief karakter.
Bij een daling van het ledental onder een aangegeven minimum ontstaat een
verplichting voor de algemene vergadering om nieuwe leden te benoemen,
opdat het aantal weer stijgt tot tenminste het voorgeschreven minimum. De
algemene vergadering moet een dergelijk besluit nemen in een vergadering
waarvoor de benoeming van leden van de aandeelhouderscommissie is geagendeerd. Voor een dergelijk benoemingsbesluit gelden verder, zoals eerder
verdedigd, versterkte meerderheids- en quorumeisen. Om problemen te
voorkomen omtrent de voldoening door de algemene vergadering van deze
verplichting commissieleden te benoemen, en te mijden dat een aandeelhouderscommissie gedurende een langere periode bestaat uit te weinig leden, kan
in de statuten of een reglement een nadere regeling worden getroffen. Daarbij
dient mijns inziens gedacht te worden aan een regeling, welke de ontbinding
van de aandeelhouderscommissie inhoudt indien het ledental daalt onder een
aangegeven minimum. Een dergelijke regeling hoort mijns inziens, gelet op
het eerder verdedigde omtrent de mogelijkheid bepaalde regels in een regie
ment neer te leggen273, in de statuten thuis.
Een reglementaire bepaling die voor zou schrijven dat de aandeelhouderscommissie geen rechtsgeldige besluiten kan nemen indien het aantal leden in
functie daalt beneden een minimumaantal, is naar mijn mening strijdig met
het systeem van de gecontroleerde coöptatie. In dat systeem moeten de
aandeelhoudersrechten te allen tijde uitgeoefend kunnen worden. De bedoelde
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Handboek, nr. 255, p. 455; Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 318, p. 409.
Zie §2.3.3. van hoofdstuk 2.
Zie Bijlage П.
Zie §4 van hoofdstuk 2.
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reglementaire bepaling zou echter inhouden dat de uitoefening van die rechten
niet mogelijk is zolang het aantal leden in functie te laag is. Aangezien deze
regeling geen ontbinding van de bevoegdhedenoverdracht inhoudt, kan de
algemene vergadering immers de overgedragen bevoegdheden slechts zelf
uitoefenen indien zij eerst de bevoegdhedenoverdracht ongedaan maakt. Een
soortgelijke regeling is opgenomen in artikel 1 lid 2 van het reglement voor
de commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.:
"a. Indien één of meer leden van de commissie komt/komen te ontbreken,
blijft de commissie wettig samengesteld, mits het aantal leden niet daalt
beneden drie.
b. Indien het aantal gekozen leden beneden het hiervoor vermelde
minimum daalt, is de bevoegdheid tot uitoefening van de rechten en
verplichtingen die door de algemene vergadering van aandeelhouders
aan de commissie zijn overgedragen, opgeschort tot het moment dat de
algemene vergadering in de vacature(s) heeft voorzien."
Een dergelijke regeling is ook opgenomen in artikel 3 lid 2 van het reglement
voor de commissie van aandeelhouders van de Kas-Associatie N.V.; artikel 2
lid 1 van het reglement van de commissie van aandeelhouders in N.V.
Verenigd Bezit VNU en artikel 2 lid 3 Reglement commissie van aandeelhouders Ahold nv.274 Met de in deze reglementaire regeling bedoelde "opschorting" wordt gelet op haar bewoording mijns inziens bedoeld een
schorsing van de uitoefening van de overgedragen bevoegdheden door de aandeelhouderscommissie, niet een schorsing van de bevoegdhedenoverdracht.
Ook deze regeling komt derhalve in strijd met het systeem van de gecontroleerde coöptatie.
Als alle leden van de aandeelhouderscommissie hun lidmaatschap beëindigen
of verliezen, kunnen de overgedragen aandeelhoudersrechten niet meer
uitgeoefend worden door de aandeelhouderscommissie. Het systeem van
gecontroleerde coöptatie houdt een controle door of namens de aandeelhouders in. Doordat de controlebevoegdheden zijn overgedragen aan een aandeelhouderscommissie die deze bevoegdheden niet kan uitoefenen, wordt de
uitoefening van bijvoorbeeld het bezwaarrecht onder omstandigheden
onmogelijk indien de algemene vergadering deze bevoegdheden niet kan
uitoefenen zonder een uitdrukkelijke herroeping van de bevoegdhedenoverdracht. Dit is strijdig met het systeem van gecontroleerde coöptatie,
omdat in dat systeem de aandeelhoudersrechten te allen tijde uitgeoefend
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Zie Bijlage Π.
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moeten kunnen worden. De overgedragen aandeelhoudersrechten moeten
derhalve in een dergelijke situatie weer door de algemene vergadering van aandeelhouders uitgeoefend kunnen worden.
De overdracht van bevoegdheden aan de commissie van aandeelhouders is
naar mijn mening te beschouwen als een overdracht onder de ontbindende
voorwaarde, dat de aandeelhoudersrechten uitgeoefend kunnen worden. Dit
heeft tot gevolg dat de bevoegdhedenoverdracht aan de aandeelhouders
commissie eindigt als de commissie geen leden meer heeft, hetgeen tevens
ontbinding van de commissie inhoudt.275 Ingeval de bedoelde ontbindende
voorwaarde vervuld wordt, herleeft de bevoegdhedenoverdracht derhalve niet
zonder meer bij een benoeming van nieuwe leden. Een instelling van een
commissie van aandeelhouders en een bevoegdhedenoverdracht is dan vereist.
Zouden de statuten of een reglement kunnen bepalen dat de overdracht van
bevoegdheden aan de aandeelhouderscommissie geschorst wordt gedurende het
ledenloos zijn van die commissie? Gevolg van een dergelijke bepaling zou zijn
dat de algemene vergadering de bedoelde bevoegdheden kan uitoefenen tijdens
de ledenloze periode, terwijl bij de benoeming van nieuwe leden de bevoegdhedenoverdracht weer in werking treedt zonder dat een nieuwe overdracht
daarvoor nodig is. In de periode dat de algemene vergadering de bevoegdheden
uitoefent, bestaat dan een aandeelhouderscommissie zonder bevoegdheden een
onbepaalde tijd voort. Eerder is echter bepleit dat een aandeelhouderscommissie zonder bevoegdheden niet kan voortbestaan.276 De benoeming van de leden
van een aandeelhouderscommissie dient naar mijn mening met inachtneming
van dezelfde meerderheids- en quorumeisen te geschieden als welke moeten
worden voorgeschreven voor het besluit tot instelling en/of bevoegdhedenoverdracht. Door de mogelijkheid van een schorsing van de bevoegdhedenoverdracht tijdens een ledenloze periode wordt derhalve niet voorkomen
dat een besluit moet worden genomen met inachtneming van die meerderheids- en quorumeisen om de aandeelhouders-commissie weer te doen
functioneren. Dit is dus geen reden om een uitzondering op het eerder
verdedigde standpunt te maken. Een statutaire of reglementaire bepaling
inhoudende een schorsing van de bevoegdhedenoverdracht tijdens het
ledenloos zijn van de aandeelhouderscommissie, is derhalve naar mijn mening
niet mogelijk.
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Zie §1-2. van hoofdstuk 4.
Zie §3.1. van hoofdstuk 2.
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§1.3.3. Meerderheids· en quorumetsen; beïnvloeding

besluitvorming

In ons recht heeft de meerderheid van de ter algemene vergadering aanwezige
aandeelhouders in beginsel krachtens artikel 2:120 (230) BW het recht, de
aanwezige minderheid en de afwezige aandeelhouders te binden.277 Besluiten
kunnen door de algemene vergadering worden genomen zodra één aandeelhouder aanwezig is278, tenzij wettelijk of statutair een quorum voor
besluitvorming wordt vereist.27'
Dit wettelijk beginsel heeft mijns inziens ook te gelden voor de besluitvorming binnen een aandeelhouderscommissie. De bescherming van minder
heidsaandeelhouders en de representativiteit van de aandeelhouderscommissie
is voldoende gewaarborgd door meerderheids- en quorumeisen bij de instelling, de benoeming van de leden en de bevoegdhedenoverdracht. Bij de besluitvorming binnen de aandeelhouderscommissie maakt het belang van de minderheidsbescherming en de representativiteit een quorumeis niet noodzakelijk.
Tenzij quorumeisen gesteld zijn, kunnen besluiten door de aandeelhouderscommissie derhalve genomen worden indien één lid ter vergadering aanwezig
is.
Analoog aan artikel 2:120 (230) BW zal eveneens het principe gelden dat de
statuten of een reglement meerderheids- en quorumeisen kunnen stellen ten
aanzien van de besluitvorming in de aandeelhouderscommissie, tenzij deze
eisen in strijd zijn met het systeem der wet. In §1.2.2. van hoofdstuk 2 is
verdedigd dat meerderheids- en quorumeisen ten aanzien van de besluitvorming in de algemene vergadering omtrent het aanbevelings- of bezwaarrecht in strijd zijn met de strekking van het structuurregime. Van een
dergelijke strijd is naar mijn mening bij meerderheids- en quorumeisen bij de
besluitvorming van de aandeelhouderscommissie geen sprake. De uitoefening
van het aanbevelings- en bezwaarrecht wordt immers niet ernstig gefrustreerd
door bedoelde eisen, mits in een tweede vergadering met eenvoudige
meerderheid zonder quorum besloten kan worden. Een aandeelhouderscommissie is eenvoudig bij elkaar te roepen, daar het slechts weinig personen betreft. Een eventueel benodigde volgende vergadering kan en dient op
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Zie ook Hoofdstuk Π, paragraaf 1.2.2.
Handboek, nr. 212, p. 365; Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 259, p. 317.
Indien één aandeelhouder een zodanig groot deel van het geplaatste kapitaal
vertegenwoordigd, dat reeds voldaan wordt aan het quorumvereiste, kan ook
dan de algemene vergadering besluiten nemen bij enkel zijn aanwezigheid.
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relatief korte termijn (rekening houdende met een redelijk oproeptermijn) na
de eerste vergadering plaats te vinden.
De statuten of een reglement kunnen derhalve meerderheids- en quorumeisen
aan de besluitvorming in de commissie van aandeelhouders stellen, maar
noodzakelijk is dat niet.280 Indien er meerderheids- en/of quorumeisen worden
gesteld, dient mijns inziens daarbij een in de zin van artikel 2:120 (230) lid 3
BW luidende regeling omtrent een tweede vergadering opgenomen te worden
waarbij een (korte) termijn gesteld wordt binnen welke de tweede vergadering
plaats moet vinden. Voorbeelden van een dergelijke statutaire of reglementaire
regeling zijn: artikel 18 lid 4 van de statuten van NBM-Amstelland N.V.;
artikel 21 lid 21.7 van de statuten van Stork N.V.; artikel 8 lid 1 en artikel 9
lid 3 van het reglement voor de commissie van aandeelhouders van Konink
lijke Nedlloyd N.V.; artikel 8 lid 3, 4 en 6 van Reglement commissie van
aandeelhouders Ahold nv; artikel 6 lid 1 van het reglement van de commissie
van aandeelhouders van Cindu International N.V.; artikel 6 lid 7 en 10 van
het reglement voor de commissie van aandeelhouders van de Kas-Associatie
N.V.; artikel 4 lid 6 van het reglement voor de commissie van aandeelhouders
van Roto Smeets De Boer N.V. en artikel 8 lid 2 en artikel 9 lid 2 van het
reglement van de commissie van aandeelhouders in N.V. Verenigd Bezit
VNU. 281
Leden van een aandeelhouderscommissie kunnen zich bij de besluitvorming
binnen de commissie doen vertegenwoordigen middels een volmacht tot
uitoefening van het stemrecht. De statuten of een reglement kunnen deze
mogelijkheid beperken, bijvoorbeeld tot een vertegenwoordiging enkel door
een ander lid van de aandeelhouderscommissie. Zo bepaalt het reglement van
de commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V. in artikel
8 lid 2:
"Ieder lid kan zich schriftelijk door een ander lid in een vergadering van de
commissie doen vertegenwoordigen met dien verstande dat een lid slechts
één ander lid kan vertegenwoordigen."
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Het Departement staat toe dat de statuten of een reglement bepalingen
inhouden omtrent de totstandkoming van besluiten in de aandeelhouderscommissie, waaronder mijns inziens ook meerderheids- en quorumeisen te
zien zijn: Departementale Richtlijnen 1986 § 15. In die zin ook Asser-Maeijer
2-Ш, nr. 373, p. 494; Handboek, nr. 289, p. 510. Anders Treurniet W . C , De
departementale richtlijnen 1976, NV 54 (1976), p. 179.
Zie Bijlage Π.
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Тле ook artikel 21 lid 21.8 van de statuten van Stork N.V.; artikel 7 Regle
ment commissie van aandeelhouders Ahold nv; artikel 6 lid 6 van het
reglement voor de commissie van aandeelhouders van de Kas-Associatie N.V.;
artikel 9 lid 1 van het reglement van de commissie van aandeelhouders in
N.V. Verenigd Bezit VNU en artikel 4 lid 5 van het reglement voor de
commissie van aandeelhouders van Roto Smeets De Boer NV.
Ten aanzien van de vraag of de besluitvorming binnen de aan
deelhouderscommissie afhankelijk gesteld kan worden van een voorafgaande
goedkeuring van een ander vennootschapsorgaan, geldt hetzelfde als voor een
dergelijke beïnvloeding van de benoeming van de leden van deze commissie.
Dergelijke bepalingen zijn in strijd met het systeem van het structuurregime.282

%1.4. Vaststellen besluiten; notulen
Een commissie van aandeelhouders dient mijns inziens gezien te worden als
een orgaan van de rechtspersoon in de zin van artikel 2:13 BW. De voorzitter
van de commissie van aandeelhouders stelt ingevolge de regeling van artikel
2:13 BW ter vergadering de inhoud van door de commissie genomen besluiten
vast, tenzij de statuten of een reglement anders bepalen. Hij telt de stemmen
en stelt de uitslag vast. Zijn oordeel is beslissend. Een eventuele betwisting
van het oordeel van de voorzitter door één of meer leden van de aandeelhouderscommissie, dient ingevolge artikel 2:13 BW onmiddellijk na het uitspreken
daarvan plaats te vinden. Een nieuwe stemming is dan vereist. Op die wijze
wordt bij het ontbreken van een statutaire of reglementaire regeling duidelijkheid geschapen over de besluitvorming binnen de aandeelhouderscommissie.
De secretaris dient naar mijn mening een verslag van het ter vergadering
behandelde aan de leden van de commissie van aandeelhouders te doen
toekomen. Deze notulen hoeven niet openbaar gemaakt te worden. De vrije
gedachtenwisseling binnen de commissie van aandeelhouders zal waarschijnlijk
wat gemakkelijker gaan, indien dat in besloten kring plaatsvindt. De statuten
of een reglement kunnen anders bepalen. Zie voor een voorbeeld van een
dergelijke regeling de artikelen 10 en 11 van het reglement voor de commissie
van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.; artikel 10 van Reglement
commissie van aandeelhouders Ahold nv; artikel 6 lid 3 van het reglement van
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de commissie van aandeelhouders van Cindu International N.V.; artikel 7 van
het reglement voor de commissie van aandeelhouders van de Kas-Associatie
N.V.; artikel 9 lid 3 en 4 van het reglement van de commissie van aandeelhou
ders in N.V. Verenigd Bezit VNU en artikel 4 lid 7 van het reglement voor
285
de commissie van aandeelhouders van Roto Smeets De Boer NV.
In deze reglementaire regelingen wordt vaak bepaald dat de notulen worden
vastgesteld en ondertekend door de secretaris en de voorzitter van de aandeel
houderscommissie. Indien hieromtrent niet is bepaald in de statuten of een
reglement, dienen de notulen mijns inziens worden ondertekend door de
voorzitter van de commissie. Zijn oordeel omtrent de uitslag van een stem
ming en de inhoud van een besluit is naar mijn inzicht ingevolge artikel 2:13
lid 3 BW beslissend. Aangezien in de notulen de uitslag van de stemming en
de inhoud van een besluit worden opgenomen, dient de voorzitter in een
geval als voornoemd de notulen te ondertekenen.
Ook met betrekking tot van de aandeelhouderscommissie uitgaande stukken
is in sommige reglementen een regeling opgenomen betreffende de onderteke
ning van die stukken. Ingevolge artikel 12 lid 1 van het reglement voor de
commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V. worden
dergelijke stukken ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de
aandeelhouderscommissie. In die zin ook artikel 5 lid 2 van het reglement
voor de commissie van aandeelhouders van de Kas-Associatie. Artikel 8 van
het reglement van de commissie van aandeelhouders van Cindu International
N.V. bepaalt dat uitgaande stukken worden ondertekend door twee commis
sieleden. Indien een ondertekend afschrift van of uittreksel uit de notulen aan
derden wordt verstrekt teneinde als bewijs te dienen met betrekking tot door
de aandeelhouderscommissie genomen besluiten, is een dergelijk stuk te
beschouwen als een onderhandse akte in de zin van artikel 183 Rv. Er is
immers sprake van een ondertekend geschrift wat is bestemd om tot bewijs
te dienen, niet zijnde een authentieke akte. 284 Ingevolge artikel 179 jo 184 Rv
heeft een dergelijke onderhandse akte tegenover derden slechts vrije bewijs
kracht. 2 8 5
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Zie Bijlage Π.
Zie ook Hugenholz W., Heemskerk W.H., Hoofdlijnen van Nederlands
Burgerlijk Procesrecht, achttiende druk, Uitgeverij Lemma B.V., Utrecht,
1996, nr. 125, p. 151.
Nat-Verhage W.J. van der, Handleiding Nieuw Bewijsrecht, Koninklijke
Vermande bv, Lelystad, 1988, p. 31; Dijksterhuis-Wieten H.L.G., Bewijsrecht
in civiele procedures, tweede druk, Kluwer-Deventer, 1992, p. 52. Zie ook
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Notulen bevatten in beginsel een verslag van het behandelde en van genomen
besluiten, wellicht met gegevens waaruit kan worden afgeleid of er aan een
286
eventuele meerderheids- en/of quorumeis is voldaan bij de besluitvorming.
Dit houdt in dat een afschrift van of uittreksel uit de notulen slechts bewijs
kan vormen voor wat betreft het nemen van een bepaald besluit en eventueel
ten aanzien van de nakoming van meerderheids- en quorumeisen. Een
dergelijke akte kan echter in beginsel verder geen bewijs vormen voor de
geldigheid van de genomen besluiten. Indien dit anders zou zijn, zouden de
voorschriften omtrent een geldige besluitvorming eenvoudig te omzeilen
287
zijn.
Indien de aandeelhouderscommissie een besluit heeft genomen betrekking
hebbend op een ander orgaan of persoon, dient deze laatste onverwijld op de
hoogte te worden gesteld van dit besluit. Naar huidig recht heeft dit slechts
betekenis ten aanzien van de besluiten van de aandeelhouderscommissie met
betrekking tot de benoeming en het ontslag van commissarissen en bestuur
ders. Verder moet mijns inziens hetgeen besloten is kenbaar zijn voor de
algemene vergadering van aandeelhouders. Dit in het kader van de vertegen
woordiging door de aandeelhouderscommissie van de aandeelhouders,
waarover later meer.

286

287

104

Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 273, p. 337, waar Maeijer zegt dat onderhandse notulen
van een vergadering van de algemene vergadering (welke vergelijkbaar zijn met
de in artikel 22 lid 11 van de statuten van Gamma Holding N.V. bedoelde
stukken, HD) vrije bewijskracht hebben.
Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 273, p. 337; Honée H.J.M.N., Verslaglegging; inzagerecht na vergadering, in: Serie monografieën vanwege het Van der Heijden
Instituut deel 45, p. 85.
Vergelijk Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 141, p. 151-152, en de daar
door Maeijer vermelde literatuur. Maeijer bepleit dat de voorzitter ingevolge
artikel 2:13 lid 3 BW enkel de uitslag van de stemming en de inhoud van een
besluit bindend kan vaststellen, maar niet de geldigheid van het besluit. Hij
voert hiervoor, naast de wetsgeschiedenis, onder meer als argument aan dat de
voorzitter dan niet een nietig besluit kan promoveren tot een slechts vernietig
baar besluit.
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§7.5. Termijn

besluitvorming

In het voorgaande288 is betoogd dat de aandeelhouderscommissie door haar
voorzitter of door de commissie zelf wordt opgeroepen. De raad van commissarissen kan mijns inziens een daartoe strekkend verzoek aan de voorzitter
van de aandeelhouderscommissie richten, maar is in beginsel niet bevoegd de
commissie van aandeelhouders zelf bijeen te roepen.289 Van der Grinten meent
evenwel dat de raad van commissarissen de aandeelhouderscommissie bijeen
kan roepen.290 In de visie van Van der Grinten is het gelet op de mogelijkheid
van een termijnstelling aan de uitoefening van het bezwaarrecht van een
aandeelhouderscommissie niet onlogisch om aan te knopen bij de regeling
voor de algemene vergadering gegeven in artikel 2:158 (268) lid 7 BW. Deze
bepaling verzekert onder andere, dat er binnen een redelijke termijn zekerheid
omtrent de eventuele uitoefening van het bezwaarrecht door de ondernemingsraad of de algemene vergadering komt. De ondernemingsraad moet zijn
eventuele bezwaar kenbaar maken binnen twee maanden na de kennisgeving.
De algemene vergadering moet een besluit over het kenbaar maken van bezwaar nemen in de eerstvolgende vergadering na het verstrijken van een
termijn van veertien dagen na de kennisgeving. De raad van commissarissen
kan ingevolge artikel 2:109 (219) BW de algemene vergadering bijeen roepen
en heeft dus de mogelijkheid om zich vijftien dagen na de kennisgeving zekerheid te verschaffen omtrent het standpunt van de algemene vergadering ten
aanzien van haar bezwaarrecht. Volgens Van der Grinten moet de
aandeelhouderscommissie haar bezwaar kenbaar maken in de eerstvolgende
vergadering na het verstrijken van een termijn van veertien dagen. De oproep
tot deze vergadering kan uitgaan van de raad van commissarissen.
Uit de bewoording van het elfde lid van artikel 2:158 (268) BW, te weten de
overdracht van "bevoegdheden en verplichtingen", kan men afleiden dat de
plicht van de algemene vergadering binnen de gestelde termijn te besluiten
omtrent het bezwaarrecht ook geldt voor de aandeelhouderscommissie. Een
eventuele termijnstelling door de raad van commissarissen is dan overbodig,
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In §1.2 van dit hoofdstuk.
Indien de voorzitter van de raad van commissarissen tevens voorzitter van de
aandeelhouderscommissie is, zal een dergelijk verzoek normaal gesproken
leiden tot een oproeping. Het is evenwel mogelijk dat de aandeelhouderscommissie door iemand anders voorgezeten wordt, waardoor een
dergelijk verzoek minder vanzelfsprekend ingewilligd zal worden.
Grinten W.C.L. van der, noot onder de beschikkingen van Hof Amsterdam
(OK) 24 september 1992, NV 70 (1992), p. 256.
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indien de raad van commissarissen krachtens de statuten of een reglement
bevoegd is de aandeelhouderscommissie bijeen te roepen. De raad van commissarissen kan dan duidelijkheid omtrent een eventueel bezwaar krijgen door de
aandeelhouderscommissie bij de kennisgeving op te roepen voor een vergadering vijftien dagen later.
Dit is anders indien de raad van commissarissen niet statutair of reglementair
bevoegd is verklaard om de aandeelhouderscommissie bijeen te roepen.
Aangezien dan de raad van commissarissen de commissie van aandeelhouders
niet bijeen kan roepen, is een termijnstelling aan het uitoefenen van het
bezwaarrecht in beginsel niet overbodig.2'1
In artikel 2:158 (268) lid 7 BW is bij de wet van 1 juli 1987, Stb. 1987, 336,
aan het tot dan toe geldende zevende lid van deze bepaling toegevoegd: "De
ondernemingsraad moet het besluit tot het kenbaar maken van bezwaar
nemen binnen twee maanden na de kennisgeving." Deze aanvulling is blijkens
de memorie van toelichting292 zinvol, daar sinds de herziening van de W O R
in 1979 (Stb. 448) de bestuurder de ondernemingsraad niet meer bijeen kan
roepen. Van een termijn van twee maanden werd verwacht dat die geen
problemen zou opleveren, omdat die termijn meestal wel zou aansluiten op
het vergaderschema van de ondernemingsraad. Verder werd gesteld dat de
regeling bepalende dat ook de ondernemingsraad het bedoelde besluit moest
nemen op de eerstvolgende vergadering, maar niet binnen veertien dagen na
ontvangst van de kennisgeving, geen goede zin had als de ondernemingsraad
zelf meende op kortere termijn een beslissing te kunnen nemen of het
problemen zou kunnen opleveren indien de ondernemingsraad de beslissing
wilde aanhouden voor bijvoorbeeld nadere inlichtingen.
Deze overwegingen kunnen ook ten opzichte van de aandeelhouderscommissie naar voren gebracht worden, indien de (voorzitter van) de raad
van commissarissen of (van) de raad van bestuur de commissie niet zelf ter
vergadering bijeen kunnen roepen. De termijn van twee maanden zal bij een
aandeelhouderscommissie wellicht niet aansluiten bij het vergaderschema van
de commissie, maar voor grote problemen zal hij niet zorgen. Naar mijn
mening geldt derhalve in een dergelijke situatie de in artikel 2:158 (268) lid 7
BW gestelde termijn aan de uitoefening van het bezwaarrecht voor de
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In die zin ook Timmerman L., Losbladige Rechtspersonen, Artikel 158, p.
158-27.
Memorie van toelichting, Kamerstuk 18 860, nr. 3, Wetsgeschiedenis, p. IXw Art. 158 - 2.
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ondernemingsraad ook voor de aandeelhouderscommissie.293 De ratio van het
stellen van een termijn in artikel 2:158 (268) lid 7 BW aan de uitoefening van
het bezwaarrecht is immers om binnen een bepaalde tijd zekerheid te krijgen
omtrent de besluitvorming over de uitoefening van het bezwaarrecht en te
voorkomen dat de benoeming van commissarissen en bestuurders onnodig
vertraging oploopt.294 Het past niet binnen het systeem van de structuurregeling om ten aanzien van de aandeelhouderscommissie aan te nemen, dat
zonder uitdrukkelijke (al dan niet statutaire of reglementaire) termijnstelling
deze commissie ook na geruime tijd nog bezwaar tegen een voorgenomen
commissarisbenoeming zou kunnen maken.
De raad van commissarissen kan aan de besluitvorming binnen de
aandeelhouderscommissie omtrent het bezwaarrecht een redelijke termijn stellen die korter is dan twee maanden.295 Hiertoe is geen uitdrukkelijke statutaire
of reglementaire grondslag vereist. Wordt door de raad van commissarissen
een dergelijke termijn niet gesteld, dan geldt mijns inziens gezien het bovenstaande dat de aandeelhouderscommissie met betrekking tot de uitoefening
van het bezwaarrecht binnen twee maanden een besluit dient te nemen.
Ten aanzien van de uitoefening van het aanbevelingsrecht regelen de departe
mentale richtlijnen in § 14 dat de statuten kunnen bepalen dat de raad van
commissarissen daartoe een redelijke termijn kan stellen, maar dat de statuten
geen termijn mogen inhouden waarbinnen een aanbeveling moet worden
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In die zin ook Vlis P. van der, Enkele aanbevelingen rond het aanbevelingsrecht, TWS 1996, p. 35.
In die zin ook Francken J.Ch., Statuten van structuurvennootschappen, p. 39.
Auteur stelt dat de continuïteit en het functioneren van de leiding van de
vennootschap kunnen worden geschaad door een nodeloos langdurige uitoefening van de aandeelhoudersrechten.
Handboek, nr. 289, p. 510; Francken J.Ch., Statuten van structuurvennootschappen, p. 40; Hof Amsterdam (OK) 24 september 1992, NV 70 (1992), p.
255: De Ondernemingskamer is van mening dat de raad van commissarissen
een termijn aan de besluitvorming omtrent de uitoefening van het bezwaarrecht kan stellen, mits die niet onredelijk kort is. De ondernemingskamer acht
in casu een termijn van 22 dagen niet als onredelijk kort, daar de aandeelhouderscommissie niets heeft gesteld waaruit kan volgen dat zij door een te korte
duur van de gestelde termijn niet tot een behoorlijke besluitvorming omtrent
de uitoefening van het bezwaarrecht heeft kunnen komen. Anders Grinten
W.C.L. van der, noot onder de vermelde beschikking van de Ondernemingskamer.
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gedaan.296 Deze regeling geldt mijns inziens ook ten aanzien van het in de
statuten of een reglement bevoegd verklaren van de raad van commissarissen
tot het stellen van een redelijke termijn ten aanzien van de uitoefening van
het aanbevelingsrecht door de aandeelhouderscommissie.
Met betrekking tot de overige bevoegdheden (naar huidig en eventueel
toekomstig recht) van de aandeelhouderscommissie is naar mijn mening
eveneens een statutaire of reglementaire regeling vereist, indien men de raad
van commissarissen de mogelijkheid wenst te geven een redelijke termijn aan
de besluitvorming omtrent deze bevoegdheden te stellen.297 Verder kunnen,
anders dan ten aanzien van de besluitvorming omtrent het aanbevelingsrecht,
ook de statuten of een reglement ten aanzien van deze bevoegdheden een termijn aan de besluitvorming stellen.
Artikel 33 lid 2 van de statuten van ABN-AMRO Holding N.V. geeft aan de
raad van commissarissen de mogelijkheid een termijn te stellen aan de
besluitvorming binnen de aandeelhouderscommissie ten aanzien van onderwerpen waarvoor hij de bijeenroeping van de aandeelhouderscommissie heeft
verzocht. Het reglement voor de commissie van aandeelhouders van de KasAssociatie N.V. bepaalt in artikel 6 lid 3 dat de raad van commissarissen een
redelijke termijn kan stellen aan de door de aandeelhouderscommissie te
nemen besluiten. Beide regelingen bepalen dat de commissie geacht wordt haar
rechten niet te willen uitoefenen, indien zij niet binnen een gestelde termijn
een besluit neemt. Zie ook artikel 6 lid 2 van het reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V. en artikel 4 lid 2
onder b en d van het reglement van de commissie van aandeelhouders van
Cindu International N.V.298
De ondernemingsraad kan niet na afloop van de twee maanden termijn
effectief bezwaar maken tegen een voorgenomen benoeming. Dat zou de door
deze termijn te creëren zekerheid frustreren.299 Dit geldt ook voor een
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Zie Schulung A.A., Losbladige Rechtspersonen, Departementale Richtlijnen
paragraaf 14, p. DRC 14-4; Treurniet W.C. De departementale richtlijnen
1976, NV 54 (1976), p. 179.
Honée H.J.M.N., Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut
deel 19, p. 116, noemt een mogelijke reglementaire bepaling inhoudende dat
de raad van commissarissen of de voorzitter kan verlangen dat de commissie
omtrent enig in de agenda vermeld onderwerp binnen een door hem vast te
stellen termijn een besluit neemt.
Zie Bijlage Π.
In die zin ook Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 367, p. 483; Hof Amsterdam (OK) 11
april 1991, NJ 1991, 533.
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commissie van aandeelhouders bij een analoge toepassing van art. 2:158 (268)
lid 7 BW of na afloop van een uitdrukkelijke termijnstelling.300 Voor wat
betreft de uitoefening van andere bevoegdheden door de aandeelhouderscommissie, geldt eveneens dat een effectieve uitoefening daarvan bij overschrijding van een eventuele gestelde termijn niet meer mogelijk is.

§/.6 Aantasting

besluiten

Bij een aantal wetsbepalingen kan men aan het begrip "orgaan" een ruimere
uitleg geven dan bij andere regelingen. Onder het orgaanbegrip in ruime zin
valt ook een aandeelhouderscommissie.
Een eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van een besluit ingevolge artikel
2:14 of 2:15 geldt ten aanzien van besluiten van een orgaan van de rechtspersoon. Hier dient mijns inziens het orgaanbegrip ruim opgevat te worden.301
Artikel 2:8 BW spreekt van: "degenen die krachtens de wet en de statuten bij
zijn organisatie zijn betrokken". Leden van een aandeelhouderscommissie zijn
krachtens artikel 2:158 (268) lid 11 BW bij de organisatie van een structuurvennootschap betrokken. Artikel 2:8 BW is derhalve ook op hun van toepassing, waardoor een vordering tot vernietiging van een besluit wegens strijd
met de redelijkheid en billijkheid ook mogelijk is.302
Een besluit is te zien als een rechtshandeling van eigen aard, veelal zonder
externe werking.303 De bepalingen van titel 2 van Boek 3 BW omtrent
nietigheid en vernietiging van rechtshandelingen gelden ook bij besluiten.304
Verder kan een beroep op de regeling van artikel 6:162 BW worden gedaan
om een besluit van de aandeelhouderscommissie aan te tasten, indien er bij de
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In die zin ook Francken J.Ch., Statuten van structuurvennootschappen, p. 39;
Honée H.J.M.N., Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut,
p. 117.
Zie Hoofdstuk Π § 3.2.
In die zin ook Ingh F.J.P. van den, Naar een uitbreiding van de bevoegdheden
van de aandeelhouderscommissie?, WPNR 6068 (1992), p. 806.
Zie Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 125, p. 128-129; Hartkamp A.S.,
Asser-Hartkamp 4-Π, Algemene leer der overeenkomsten, tiende druk, W.E.J.
Tjeenk Willink, Zwolle, 1997, nr. 2, p. 4; Huizink J.B., Losbladige Rechtsper
sonen, Artikel 14, p. 14-4.
In die zin Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 455, p. 634; Asser-Van der Grinten-Maeijer
2-Π, nr. 134, p. 143.
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totstandkoming van het besluit van de commissie sprake is van onrechtmatig
305
handelen of handelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

2. VERHOUDING TEN OPZICHTE VAN ANDERE BIJ DE
VENNOOTSCHAP BETROKKENEN

§2.1. Verhouding ten opzichte van
§2.1.1.

aandeelhouders

Informatieverschaffing

Ingevolge artikel 2:107 (217) lid 2 BW dienen de raad van commissarissen en
het bestuur aan de algemene vergadering alle verlangde inlichtingen te
verschaffen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich
daartegen verzet. Aangezien deze bepaling uitsluitend geldt voor door de
algemene vergadering verzochte inlichtingen (en niet van overeenkomstige
toepassing is verklaard op de aandeelhouderscommissie), kan de commissie van
aandeelhouders zich niet op artikel 2:107 (217) lid 2 BW beroepen teneinde
inlichtingen van de raad van commissarissen of het bestuur te verkrijgen.306
Artikel 2:158 (268) lid 11 BW bepaalt met betrekking tot aan de aandeel
houderscommissie te verschaffen inlichtingen, dat de raad van commissarissen
met inachtneming van artikel 2:142 (252) BW aan de aandeelhouderscommissie
de naam van degene die hij tot commissaris wenst te benoemen bekent maakt.
Dit overeenkomstig de regeling van het vijfde lid van artikel 2:158 (268) BW,
waarin dit ten opzichte van de algemene vergadering op gelijke wijze geregeld
is.
De wet regelt in artikel 2:141 (251) BW ten aanzien van de informatie door
het bestuur aan de raad van commissarissen te verschaffen, dat het bestuur de
raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak nood
zakelijke gegevens verschaft. Ook de ondernemer heeft ten aanzien van
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Zie Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 37, p. 39.
In die zin ook Schilfgaarde P. van, Van de BV en de NV, nr. 145, p. 381;
Timmerman L., Losbladige Rechtspersonen, Artikel 158, p. 158-26. Volgens de
schrijvers zal een verzoek tot het verschaffen van inlichtingen onder omstan
digheden wel op art. 2:8 BW kunnen worden gebaseerd.
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bepaalde gegevens ingevolge de artikelen 31 lid 2 - 31c WOR jegens de
307
ondernemingsraad een dergelijke actieve plicht inlichtingen te verstrekken.
Daarnaast is de ondernemer krachtens artikel 31 lid 1 WOR verplicht
desgevraagd tijdig alle inlichtingen en gegevens aan de ondernemingsraad te
verstrekken die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig
heeft. Dit geldt ook ten aanzien van commissies van de ondernemingsraad.
Deze inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
De aandeelhouderscommissie dient naar mijn mening, in aanvulling op artikel
2:158 lid 11 BW, het recht te hebben alle informatie en gegevens die zij
redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van haar taak op aanvraag
verstrekt te krijgen, analoog aan artikel 31 lid 1 WOR. Voor wat betreft het
huidig recht kan hierbij met name gedacht worden aan gegevens die noodzake
lijk zijn om te kunnen beoordelen of een commissaris zijn taak behoorlijk
vervult. De aandeelhouderscommissie kan immers ingevolge het tweede lid
van artikel 2:161 (271) BW een verzoek tot ontslag van een commissaris
wegens onder meer verwaarlozing van zijn taak, bij de Ondernemingskamer
indienen. Wil zij een dergelijk verzoek gefundeerd kunnen indienen, moet zij
over bepaalde gegevens kunnen beschikken. Die gegevens kunnen eventueel
informatie omtrent de algemene gang van zaken van de vennootschap
bevatten, wat echter niet in de weg hoeft te staan aan het verstrekken
daarvan.30"
Wil een aandeelhouderscommissie naar behoren kunnen functioneren, is een
recht om informatie te verkrijgen als hierboven bedoeld noodzakelijk. De
aandeelhouderscommissie kan eventueel deze inlichtingen in kort geding
afdwingen met een beroep op de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8
BW. O m discussie over de te verstrekken informatie te voorkomen, lijkt het
mij echter wenselijk dit recht op inlichtingen in de wet neer te leggen.
Een verdergaande regeling kan getroffen worden ten aanzien van een aandeel
houderscommissie, maar is niet nodig. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan een regeling conform artikel 2:141 (251) BW, waardoor een
actieve informatieverplichting van het bestuur en de raad van commissarissen
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Zie Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 473, p. 660. Ingevolge de artikelen 31 lid 2 - 31c
WOR dient de ondernemer de in die bepalingen genoemde gegevens (en wijzi
gingen daarin) ongevraagd aan de ondernemingsraad verstrekken. Het betreft
hier de "personalia" van de onderneming, financieel economische gegevens en
informatie omtrent het personeels- en sociaal beleid van de onderneming.
Zie §2.2.1. van dit hoofdstuk.
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aan de aandeelhouderscommissie in het leven geroepen wordt. Hierbij dient
wel in het oog gehouden te worden dat de commissie van aandeelhouders niet
meer informatie en gegevens verschaft worden, dan nodig zijn ter uitoefening
van haar taken en bevoegdheden. Een regeling in de zin van artikel 2:107
(217) BW of in de zin van de artikelen 31 lid 2 - 31c WOR is dus te vergaand.
Als argument tegen een informatieplicht wordt wel het gelijkheidsbeginsel
ten aanzien van aandeelhouders gebruikt. Ingevolge artikel 2:92 (201) BW zijn,
voor zover in de statuten niet anders bepaald, aan alle aandelen in verhouding
tot hun bedrag gelijke rechten en verplichtingen verbonden. De vennootschap
moet krachtens het tweede lid van de onderhavige bepaling aandeelhouders
die zich in dezelfde omstandigheden bevinden op dezelfde wijze behandelen.
Door leden van een commissie van aandeelhouders meer of eerder informatie
te verschaffen dan aan andere aandeelhouders, zou men dan in strijd met dit
gelijkheidsbeginsel handelen. 309
Hier is mijns inziens tegen in te brengen dat leden van een aandeelhou
derscommissie zich niet in dezelfde positie bevinden als andere aandeelhou
ders. Zij maken deel uit van een ander vennootschapsorgaan dan de algemene
vergadering en kunnen naar mijn mening in die hoedanigheid meer of eerder
informatie ontvangen in het kader van de uitoefening van hun taak. De Hoge
Raad heeft in zijn arrest van 31 december 1993 (Verenigde Bootlieden) 310
uitgemaakt dat van schending van het gelijkheidsbeginsel van artikel 2:92 (201)
BW geen sprake is indien voor de ongelijke behandeling een redelijke en
objectieve rechtvaardiging kan worden aangewezen. Maeijer wijst er in zijn
noot onder dit arrest nog eens op dat het gelijkheidsbeginsel ook niet geldt
indien de aandeelhouders zich niet in gelijke omstandigheden bevinden. Ook
als men van mening is dat het lidmaatschap van een aandeelhouderscommissie
niet met zich brengt dat de leden van die commissie zich in een andere positie
bevinden dan andere aandeelhouders, is het mijns inziens op grond van dit
criterium van de Hoge Raad mogelijk aan die leden meer of eerder informatie
te verschaffen.311 Deze doorbreking van het gelijkheidsbeginsel is gerelateerd
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Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 256, p. 314: Maeijer is van mening dat art. 2:92 (201)
lid 1 BW zich verzet tegen een relevante voorsprong in informatie van
bepaalde aandeelhouders. Een recht op inlichtingen van een aandeelhouderscommissie moet naar zijn mening met terughoudendheid beschouwd worden.
HR 31 december 1993, NJ 1994, 436, m.nt. Ma.
Zie omtrent de uitleg van het door de Hoge Raad in zijn arrest van 31
december 1993, NJ 1994, 436, m.nt. Ma (Verenigde Bootlieden) gegeven
criterium Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 194, p. 222; Brink M., Gelijkheid van
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aan het lidmaatschap van de aandeelhouderscommissie, hetgeen betekent dat
aan de leden van een commissie van aandeelhouders niet meer informatie en
gegevens verschaft dienen te worden dan nodig zijn ter uitoefening van hun
taken en bevoegdheden.312

%2.1.2. Aandeelhouderscommissie

als oligarchische

constructie

Het is denkbaar dat een commissie van aandeelhouders ingesteld wordt met
het doel de algemene vergadering van aandeelhouders buiten spel te zetten
voor wat betreft aan deze commissie over te dragen bevoegdheden. Men wil
dan een de raad van commissarissen en het bestuur toegewijde aandeelhouderscommissie. Daarvoor zal de raad van commissarissen en/of het bestuur de
benoeming van de leden van de commissie of de besluitvorming binnen de
commissie van aandeelhouders moeten kunnen beïnvloeden.
In het voorgaande313 is betoogd, dat een bindende voordracht of vereiste
goedkeuring ten aanzien van de benoeming van de leden van een aandeelhouderscommissie in strijd is met het systeem van de structuurwet. Een nietbindende voordracht door de raad van commissarissen, het bestuur of de
aandeelhouderscommissie zelf is wel mogelijk. Daarmee hebben de raad van
commissarissen en het bestuur echter geen garantie voor het kunnen instellen
van een hun welgezinde commissie van aandeelhouders. De algemene
vergadering kan immers een niet-bindende voordracht terzijde schuiven.
Indien men in de praktijk de samenstelling van een aandeelhouderscommissie

aandeelhouders?, TWS 1997, p. 177-178. Ten aanzien van het Administratie
kantoor in geval van certificering van aandelen betoogt Ingh F.J.P. van den,
Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 35, §7.3, p.
267, dat die instantie niet het recht heeft meer of eerder informatie te verkrijgen over de gang van zaken en het gevoerde beleid dan de overige aandeelhouders. Dat is echter een andere situatie, waarin het minder voor de hand ligt te
oordelen dat een ongelijke behandeling mogelijk is op grond van een verschil
in positie ten opzichte van de andere aandeelhouders of op grond van het
door de Hoge Raad gegeven criterium. Het administratiekantoor als bedoeld
door Van den Ingh maakt als aandeelhouder immers geen deel uit van een
ander vennootschapsorgaan dan de algemene vergadering.
312
313

In die zin ook Noordewier, De "Coöptatiecommissie", T W S 1973, p. 114.
§2.2.3. van hoofdstuk 2.
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aan het bestuur overlaat314, zou men kunnen spreken van een oligarchische
constructie.
Met betrekking tot mogelijke beïnvloeding van de besluitvorming van een
aandeelhouderscommissie is eveneens in het voorgaande betoogd dat een
dergelijke beïnvloeding in strijd met het systeem van het structuurregime is.515
De versterkte meerderheids- en quorumeisen ten aanzien van de besluiten tot
instelling, bevoegdhedenoverdracht en benoeming van de leden van de
aandeelhouderscommissie vormen ook een blokkade tegen een gebruik van de
aandeelhouderscommissie als oligarchische constructie.
Als verdere belemmeringen in het gebruik van een aandeelhouderscommissie
als oligarchische constructie kunnen gezien worden het beperkt zijn van de
bevoegdhedenoverdracht ingevolge artikel 2:158 (268) lid 11 BW tot ten
hoogste twee achtereenvolgende jaren, en het door de algemene vergadering
te allen tijde ongedaan kunnen maken van de bevoegdhedenoverdracht.316 Van
der Grinten 317 brengt hier tegen in dat voor een ongedaanmaking van de
bevoegdhedenoverdracht een bijeenkomst van de algemene vergadering moet
worden gehouden met deze ongedaanmaking als agendapunt. Verder kan de
algemene vergadering geen beslissingen van de aandeelhouderscommissie
ongedaan maken, tenzij er sprake is van een nietig of vernietigbaar besluit van
de aandeelhouderscommissie. Ook een motie van wantrouwen jegens de
aandeelhouderscommissie moet geagendeerd worden, wil daarover besloten
kunnen worden in een algemene vergadering.318
De voor een algemene vergadering benodigde oproeping en agendering van
de ongedaanmaking van de bevoegdhedenoverdracht kunnen inderdaad een
belemmering vormen voor deze ongedaanmaking. Indien de raad van
commissarissen of het bestuur het oproepend orgaan is, is de algemene
vergadering tot op zekere hoogte afhankelijk van dat orgaan.319 Dit is echter
geen totale afhankelijkheid, waardoor de aandeelhouders nimmer een algemene
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Maarsen H., Aandeelhouders staan ambivalent tegenover hun rechten, Het
Financieele Dagblad 15 oktober 1991, p. 15, meent dat dit dikwijls het geval
is.
Zie §1.3.3 van dit hoofdstuk.
Zie hierover §1.2. van hoofdstuk 4.
Grinten W.C.L. van der, De benoeming van commissarissen bij de "grote
vennootschap", NV 50 (1972), p. 95.
Faber H., Aandeelhouders Nedlloyd honen eigen commissie, Financieel
Dagblad van 29 mei 1992, p. 3.
Zie §1.2.1. van hoofdstuk 2.
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vergadering bijeen zou kunnen roepen met als onderwerp de ongedaanmaking
van de bedoelde bevoegdhedenoverdracht. Onder meer omdat ingevolge
artikel 2:110 (220) BW aandeelhouders die minimaal 10 procent van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigen een rechterlijke machtiging kunnen
verzoeken tot oproeping. Ook bestaat de mogelijkheid van een vereenvoudigde rechterlijke autorisatie mogelijk ingevolge artikel 2:112 (222) BW, indien
het tot oproeping bevoegde orgaan in gebreke is gebleven een ingevolge
artikel 2:108 (218) BW verplichte jaarvergadering te houden.320

§2./J. Vertegenwoordiging aandeelhouders door

aandeelhouderscommissie

Een gedachte die ten grondslag lag aan het in de wet creëren van de
mogelijkheid een aandeelhouderscommissie in te stellen, is dat aandeelhouders
een werkzaam vertegenwoordigend orgaan321 moeten kunnen instellen ten
aanzien van de bevoegdheden omtrent benoeming en voordrachten als in de
structuurwet geregeld. De algemene vergadering werd als te log gezien voor
een effectieve vertegenwoordiging van de aandeelhouders met betrekking tot
bedoelde bevoegdheden.322
De commissie van aandeelhouders is mijns inziens te zien als een de aandeelhouders vertegenwoordigend orgaan, niet als een de algemene vergadering
vertegenwoordigend orgaan.323 De algemene vergadering kan bepaalde
bevoegdheden die haar toekomen overdragen aan een ander de aandeelhouders
vertegenwoordigend orgaan, de commissie van aandeelhouders. Deze bevoegdhedenoverdracht houdt naar mijn mening niet in dat de aandeelhouderscommissie de algemene vergadering vertegenwoordigt. De commissie
oefent haar bevoegdheden op eigen initiatief en onder eigen verantwoordelijkheid uit.324 Als een de aandeelhouders vertegenwoordigend orgaan dient de
aandeelhouderscommissie zich in beginsel, evenals de algemene vergadering,
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Zie verder de in §1.2.1. van hoofdstuk 2 aangeduide mogelijkheden voor
aandeelhouders om de oproeping en agendering te beïnvloeden.
Zie omtrent het begrip "orgaan" §3.2 van hoofdstuk 2.
Zie §3 van hoofdstuk 1.
Zie Vereniging Effeaenbescherming, Herziening van het ondernemingsrecht,
nota d.d. 22 mei 1970 aan de Minister van Justitie naar aanleiding van het
SER-advies d.d. 19 september 1969, p. 7.
Zo ook de minister, Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, p. 3156.
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primair te richten op de belangen van de collectiviteit van aandeelhouders.32S
Onder omstandigheden kan echter het belang van de vennootschap zwaarder
wegen. De commissie hoeft zich derhalve niet in hoofdzaak te richten op de
belangen van de vennootschap326, maar dient zich wel te distantiëren van de
privé-belangen van haar leden.327
De verhouding tussen de algemene vergadering en een aandeelhouderscommissie behoeft volgens de minister geen wettelijke regeling. Voor zover een
dergelijk regeling noodzakelijk blijkt te zijn, kan die opgenomen worden in
de statuten of in het instellingsbesluit; daarbij kan men bijvoorbeeld denken
aan het uitbrengen van een verslag aan de aandeelhoudersvergadering over de
verrichtingen van de commissie en aan de vervulling van tussentijdse vacatures.328
Aangezien de aandeelhouderscommissie de aandeelhouders vertegenwoordigt,
is het wenselijk dat de aandeelhouderscommissie regelmatig verslag uitbrengt
aan de aandeelhouders.
De minister heeft er bij de invoering van de mogelijkheid om een aandeelhouderscommissie in te stellen nadrukkelijk op aangedrongen dat de algemene
vergadering te allen tijde de bevoegdhedenoverdracht ongedaan moet kunnen
maken.329 Aan dit voor de minister zo belangrijke onderdeel van de regeling
omtrent de commissie van aandeelhouders, kan mijns inziens alleen inhoud
worden gegeven als de aandeelhouders met een zekere regelmaat op de hoogte
wordt gehouden van het door die commissie gevoerde beleid met betrekking
tot de aan die commissie overgedragen bevoegdheden. In ieder geval dient jaarlijks verslag te worden uitgebracht, daar de overdracht voor ten hoogste twee
achtereenvolgende jaren mogelijk is krachtens artikel 2:158 lid 11 BW.330

325
326
327

328
329
330

116

In die zin Slagter W.J., in: Maarsen H., Aandeelhouders staan ambivalent
tegenover hun rechten, Het Financieele Dagblad 15 oktober 1991, p. 15.
Anders Schilfgaarde P. van, Van de BV en de NV, nr. 145, p. 379.
In die zin ook Francken J.Ch., Statuten van structuurvennootschappen, p. 38.
Ingh F.J.P. van den, Naar een uitbreiding van de bevoegdheden van de
aandeelhouderscommissie?, WPNR 6068 (1992), p. 806, vraagt zich af of de
commissieleden voldoende in staat zullen zijn afstand te nemen van hun privébelangen als aandeelhouder.
Memorie van Antwoord Eerste Kamer, Kamerstuk 10 751, Zitting 1970-1971,
Wetsgeschiedenis p. DCf-289.
Zie §3 van Hoofdstuk 1.
Brief Vereniging Effectenbescherming, Mededelingen, Aandeelhouderscommissie, TVVS 1972, p. 274. Ook volgens de Vereniging Effectenbescherming dient
de aandeelhouderscommissie ieder jaar verantwoording af te leggen over het
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Een dergelijke verantwoordingsplicht is niet te baseren op een hiërarchische
verhouding tussen de algemene vergadering en de aandeelhouderscommissie.
Naar mijn mening zijn beide instanties te zien als de aandeelhouders vertegenwoordigende organen, welke naast elkaar staan en waartussen een hiërarchische verhouding ontbreekt.
Bij gebreke aan een wettelijke regeling omtrent de bedoelde verantwoordingsplicht,331 dienen naar mijn mening in de statuten regels gegeven te
worden met betrekking tot het doen van verslag aan de aandeelhouders. Die
statutaire bepalingen kunnen eventueel uitgewerkt worden in een reglement.
De regeling kan bijvoorbeeld inhouden dat een verslag van de commissie van
aandeelhouders zal worden opgenomen bij de te publiceren jaarstukken. Dit
verslag valt dan evenals een eventueel verslag van de raad van commissarissen
onder mogelijke overige met de jaarrekening en het jaarverslag te publiceren
gegevens.332 Het is ook mogelijk voor te schrijven dat het verslag van de
aandeelhouderscommissie bij de agenda voor de algemene vergadering gevoegd
moet worden.333
De statuten van Roto Smeets De Boer NV bepalen in artikel 11 lid 13 dat de
algemene vergadering vast moet stellen hoe en wanneer de aandeelhouderscommissie verslag uitbrengt van haar werkzaamheden. Dit is uitgewerkt in
artikel 3 lid 4 van het reglement voor de commissie van aandeelhouders van
Roto Smeets De Boer NV, waar is bepaald dat de aandeelhouderscommissie

331

332
333

door die commissie gevoerde beleid ten aanzien van aan haar overgedragen
bevoegdheden.
Zie §3.1. van hoofdstuk 2 met betrekking tot het geven van een voorschrift in
artikel 2:391 of 2:392 BW omtrent opneming van een verslag van de aandeelhouderscommissie in het jaarverslag of in de bij het jaarverslag te verstrekken
aanvullende gegevens.
Zie voor wat betreft een mogelijk bericht van de raad van commissarissen
Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 416, p. 568.
Helden R.J.C, van, Oproeping, agenda en deponering van vergaderstukken, in:
Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 45, p. 9: Van
Helden meent dat het verslag van de aandeelhouderscommissie bij de agenda
dient te worden gevoegd. Hij acht opneming in het jaarverslag onjuist omdat
het geen stuk is dat valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur noch
een stuk waarvan de wet opname in het jaarverslag vereist.
Voor wat betreft het niet opnemen in het jaarverslag in de zin der wet ben ik
het met Van Helden eens. Dit houdt echter geenszins in, dat het verslag van
de commissie van aandeelhouders niet als een overig te publiceren gegeven
zou kunnen worden gezien.
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in ieder geval in de jaarlijkse algemene vergadering verslag uitbrengt van haar
werkzaamheden.
In het "jaarverslag 1994" van ABN-AMRO Holding N.V. is een verslag
opgenomen van de aandeelhouderscommissie over haar verrichtingen in het
verslagjaar. Daarnaast is in de agenda van de algemene vergadering van
aandeelhouders van ABN-AMRO Holding N.V. gehouden op 8 mei 1995, als
agendapunt opgenomen het verslag van de commissie van aandeelhouders.
Het reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke
Nedlloyd N.V. bepaalt in artikel 12 lid 2 dat de commissie jaarlijks schriftelijk
verslag doet aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Bij het "jaarverslag" van Koninklijke Nedlloyd Groep N.V. over 1994 is een verslag van de
commissie van aandeelhouders als bijlage ingevoegd. Zie omtrent regels ten
aanzien van de verslaglegging van de aandeelhouderscommissie aan de
algemene vergadering verder artikel 12 lid 1 Reglement commissie van
aandeelhouders Ahold nv; artikel 8 van het reglement voor de commissie van
aandeelhouders van de Kas-Associatie N.V. en artikel 9 lid 5 van het reglement van de commissie van aandeelhouders in N.V. Verenigd Bezit VNU.334

§2-2· Verhouding ten opzichte van andere bij de benoeming van commissarissen betrokken organen
$2.2.1. Overleg tussen aandeelhouderscommissie
van commissarissen betrokken organen

en andere bij de benoeming

Met betrekking tot een commissie van aandeelhouders wordt de vrees geuit
voor een het eigen (financiële) belang dienende gebruik van informatie door
de leden van deze commissie.335 Hierbij doelt men veelal op een mogelijk
misbruik van voorwetenschap bij de handel in beursgenoteerde effecten.
Ter bestrijding en voorkoming van dergelijk misbruik van voorwetenschap
is in 1989336 een wettelijk verbod van misbruik van voorwetenschap opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, artikel 336a. Thans is deze strafbepaling
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Zie Bijlage Π.
Ingh F.J.P. van den, Naar een uitbreiding van de bevoegdheden van de
aandeelhouderscommissie?, WPNR 6068 (1992), p. 806; Slagter W.J., in:
Aandeelhouders staan ambivalent tegenover hun rechten, Het Financieele
Dagblad 15 okt. 1991, p. 15.
Wet van 2 februari 1989 tot strafbaarstelling van misbruik van voorwe
tenschap, Stb. 1989, 16, in werking getreden op 16 februari 1989.
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opgenomen in artikel 46 Wet toezicht effectenverkeer 1995 (WTE 1995).
Overtreding van die bepaling is ingevolge artikel 1 onder 3 Wet op de
economische delicten (WED) een economisch delict.
Naar aanleiding van de HCS-zaak337 en de door dit arrest ontstane discussie
in de literatuur338 heeft de minister van financiën een wetsvoorstel339 bij de
Tweede Kamer ingediend ter aanpassing van de WTE 1995 ten aanzien van
gebruik van voorwetenschap. De voorgestelde aanpassingen beogen blijkens
de Memorie van Toelichting de effectiviteit van de wetgeving inzake bestrijding van gebruik van voorwetenschap bij de handel in beursgenoteerde
effecten te verbeteren.340
Naast de strafrechtelijke regeling in de WTE 1995 geeft de Modelcode van de
Vereniging voor de Effectenhandel341 regels primair ter voorkoming van
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HR 27 juni 1995, NJ 1995, 662.
Zie bijvoorbeeld Kortmann S.C.J.J., Hees J J . van, Strafrecht; Een beperkt
middel om misbruik van voorkennis te voorkomen, in: Misbruik van voor
wetenschap in de effectenhandel, Ars Aequi Libri/Het Financieele Dagblad,
Nijmegen, 1996, p. 15-20 en eerder naar aanleiding van de uitspraak van het
Hof Amsterdam in de HCS-zaak: Misbruik van voorwetenschap nader beschouwd, WPNR 6166 (1995), p. 69-73. Zie verder Slagter W.J., Misbruik van
voorwetenschap, T W S 1996, p. 69-71 en de door Slagter in noot 3 vermelde
literatuur. Cross D.H. becommentarieert de regelingen omtrent misbruik van
voorwetenschap zonder in te gaan op de HCS-zaak in zijn bijdrage: Gebruik
en misbruik van vertrouwen; misbruik van voorwetenschap, in: Ontwikkelingen in het effectenverkeersrecht, Serie monografieën vanwege het Van der
Heijden Instituut, Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht deel 50, Kluwer,
Deventer, 1996, p. 47-64. Zie verder over misbruik van voorwetenschap AsserMaeijer 2-Ш, nr. 192, p. 215-218 en de door Maeijer genoemde literatuur.
Wetsvoorstel 25 095, Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995
teneinde de effectiviteit van deze wet op het gebied van het bestrijden van
gebruik van voorwetenschap te verbeteren.
Wetsvoorstel 25 095, Memorie van Toelichting, nr. 3, p. 1. Op dit wetsvoor
stel is commentaar gegeven door Mok M.R., Strafbaarstelling misbruik van
voorwetenschap; wetsvoorstel 'verbetering effectiviteit', T W S 1996, p. 343346; Doornbos D.R., De vederlichte bewijslast van misbruik van voorweten
schap, NJB 1996, p. 1805-1810; Doelder H. de, Mul V., Misbruik van voor
wetenschap: het strafrechtelijke kader, NIBE-Bankjuridische reeks deel 30,
ΝΙΒΕ, Amsterdam, 1996, p. 32-34. Kristen F.G.H., Misbruik of handelen met
voorwetenschap?, NV 75 (1997), p. 131-138; Eisma S.E., Voorwetenschap en
stockoptieregelingen, T W S 1997, p. 133-137. Beide laatstgenoemde auteurs
bespreken ook de in een nota van wijziging, wetsvoorstel 25 095, nr. 6,
voorgestelde wijzigingen.
Modelcode Voorkoming Misbruik van Voorwetenschap.
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misbruik van voorwetenschap. Deze Modelcode is door de Vereniging voor
de Effectenhandel op 1 januari 1987 als Bijlage IX opgenomen in het Fondsenreglement.342
Een beursgenoteerde instelling dient een regeling overeen-komstig de
Modelcode te hanteren. Bij een vermoeden van een overtreding van de
Modelcode wordt door het Controlebureau van de Vereniging voor de
Effectenhandel een onderzoek ingesteld, hetgeen kan resulteren maatregel
tegen de uitgevende instelling de beursnotering betreffende. Bijvoorbeeld een
schorsing van de officiële notering van de uitgevende instelling of een
vervallen uit de notering.
De Modelcode geeft verboden en beperkingen geldende voor bepaalde
functionarissen van een beursgenoteerde instelling met betrekking tot het
verrichten van transacties in de door die instelling uitgegeven effecten. De
regeling heeft ingevolge artikel 11 Modelcode betrekking op bestuurders,
commissarissen en door de uitgevende instelling aan te wijzen andere personen
die uit hoofde van hun functie bij de uitgevende instelling of een in Nederland werkzame dochteronderneming toegang hebben tot koersgevoelige
informatie. Artikel 11 Modelcode noemt een aantal categorieën personen die
voor aanwijzing in aanmerking komen, waaronder leden van een door de
uitgevende instelling ingestelde ondernemingsraad en/of centrale ondernemingsraad.
Mijns inziens komen evenals de leden van een (centrale) ondernemingsraad343
ook de leden van een aandeelhouderscommissie als categorie van personen in
aanmerking voor een dergelijke aanwijzing, indien de commissie van aandeelhouders over informatie kan beschikken omtrent de algemene gang van zaken
van de vennootschap.
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De regelingen in het Fondsenreglement, en dus ook Modelcode, worden aan
de beursgenoteerde instellingen opgelegd middels de noteringsovereenkomsten.
Naast de Modelcode geldt krachtens het Fondsenreglement een regeling voor
leden van de Vereniging voor de Effectenhandel die een algemeen verbod
inhoudt te handelen als zij kennis hebben van koersgevoelige informatie. Een
dergelijk verbod geldt ook ten aanzien van werknemers van de Vereniging
voor de Effectenhandel en financiële journalisten die toegang hebben tot de
beursvloer. Verder geldt voor leden van de Vereniging voor de Effectenhandel
die verschillende activiteiten uitoefenen, een voorschrift om maatregelen te
nemen die moeten voorkomen dat koersgevoelige informatie die bij de ene
afdeling aanwezig is niet ter kennis komt van een andere afdeling.
Die over informatie zullen beschikken omtrent de algemene gang van zaken
in de onderneming ingevolge het adviesrecht krachtens art. 25 WOR.
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Op 31 januari 1996 heeft de Vereniging voor de Effectenhandel middels een
brief aan de uitgevende instellingen te kennen gegeven dat zij voornemens is
de Modelcode te wijzigen. In genoemde brief heeft de Vereniging voor de
Effectenhandel tevens een ontwerp voor een nieuwe Modelcode opgenomen.
De vereniging meent de Modelcode onder meer te moeten aanpassen om hem
beter te laten aansluiten op de strafrechtelijke norm van artikel 46 WTE 1995.
Ten aanzien van eventueel aan te wijzen categorieën personen introduceert het
ontwerp een categorie "aangewezen derden, die uit hoofde van hun relatie tot
de uitgevende instelling over koersgevoelige informatie kunnen beschikken."
Daaronder dienen dan in ieder geval de vaste adviseurs van de uitgevende
instelling (zoals advocaten, notarissen en accountants) begrepen te worden,
maar onder omstandigheden ook anderen.344 Indien men de leden van een
aandeelhouderscommissie niet wenst te zien als een aan te wijzen categorie
personen in de zin van het huidige artikel 11 Modelcode, dan zijn zij wellicht
aan te wijzen als "derden die uit hoofde van hun relatie tot de uitgevende
instelling over koersgevoelige informatie kunnen beschikken. " Als voorwaarde
aan de benoeming van leden van een commissie van aandeelhouders zou dan
de eis kunnen worden verbonden dat zij zich onderwerpen aan regels van de
Modelcode.
In het wetsvoorstel met betrekking tot misbruik van voorwetenschap345
wordt in de mogelijkheid voorzien om bij ministeriële regeling categorieën
personen te onderwerpen aan een wettelijke meldingsplicht van transacties in
effecten van de eigen onderneming.346 De minister geeft te kennen dat daarbij
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345
346

Zie voor commentaar op de voorgestelde wijziging van de Modelcode Hoff
G.T.J., Enkele kanttekeningen bij het Ontwerp Modelcode Voorkoming
Misbruik van Voorwetenschap, NV 74 (1996), p. 136-140 en Cross D.H.,
Aanpassing van de Modelcode voorkoming misbruik van voorwetenschap,
TWS 1996, p. 72-74.
Wetsvoorstel 25 095, Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995
teneinde de effectiviteit van deze wet op het gebied van het bestrijden van
gebruik van voorwetenschap te verbeteren.
Deze regeling wordt gegeven in een nieuw artikel 46b WTE 1995, welke
bepaling volgens Slagter in haar geheel onbruikbaar is en beter achterwege kan
blijven: Slagter W.J., Strafbaarstelling misbruik van voorwetenschap; wetsvoorstel 'verbetering effectiviteit', TWS 1996, p. 346. Slagter voert hiervoor
als argument onder meer aan dat in geval van transacties waaraan voorwetenschap te pas is gekomen, daders van een strafbaar feit verplicht worden
daarvan zelf aangifte te doen, hetgeen zijns inziens in strijd is met art. 14 lid 3
sub g rVBPR. Naar mijn mening is hier tegenin te brengen dat de meldingsplicht enkel inhoudt dat transacties in "eigen" effecten worden gemeld, niet
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onder meer gedacht wordt aan personen die uit hoofde van hun functie bij of
ten behoeve van de uitgevende instelling al dan niet regelmatig over voorkennis kunnen beschikken, zoals bijvoorbeeld leden van de ondernemingsraad.
Ook kunnen eventueel andere categorieën van personen, zoals grootaandeel
houders, volgens de bewindsman onder de meldingsplicht gebracht worden.
Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de ervaring die de Vereniging voor
de Effectenhandel heeft opgedaan met de modelcode.347 Naar mijn mening
dient bij een dergelijke ministeriële aanwijzing ook gedacht te worden aan
leden van een aandeelhouderscommissie, indien de commissie van aandeelhouders over informatie kan beschikken omtrent de algemene gang van zaken van
de vennootschap.
Een eventueel misbruik van informatie door leden van een aandeelhouderscommissie wordt mijns inziens door de vermelde (toekomstige) regelingen voldoende voorkomen respectievelijk bestreden. Daartoe dienen wel de leden van
de aandeelhouderscommissie conform de Modelcode of het wetsvoorstel aangewezen te worden als personen waarop de desbetreffende regeling betrekking
heeft, indien de commissie over koersgevoelige informatie kan beschikken.
Het is dan naar mijn mening niet nodig ten koste van het effectief functioneren van die commissie te voorkomen, dat de leden van de commissie van
aandeelhouders informatie omtrent de algemene gang van zaken kunnen verkrijgen.
Overleg tussen de raad van commissarissen/het bestuur en de aandeelhouderscommissie, ook over "gevoelige" onderwerpen, kan nuttig zijn. In een
dergelijk overleg kunnen bijvoorbeeld meningsverschillen omtrent kandidaat-
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dat wordt gemeld of een dergelijke transactie al dan niet met voorwetenschap
is gedaan. Daders van het strafbare handelen met voorwetenschap behoeven
derhalve zichzelf niet als zodanig aan te geven. Een ander door Slagter
genoemd argument is dat voor transacties zonder voorwetenschap de meldingsplicht overbodig is. Mijns inziens heeft de meldingsplicht echter in het
algemeen meer een preventieve werking, waardoor zij haar zin behoudt ook
indien transacties zonder voorwetenschap zijn verricht.
In de nota van wijziging, wetsvoorstel 25 095, nr. 6, p. 4-5, wordt aan deze
meldingsplicht een openbaarmakingsplicht voor de STE gekoppeld. Dit
voorstel is door verschillende kamerfracties welwillend ontvangen, Nader
verslag, wetsvoorstel 25 095, nr. 7, p. 7-8. Zie in meer kritische zin over dit
voorstel Eisma S.E., Voorwetenschap en stockoptieregelingen, TVVS 1997, p.
134.
Memorie van Toelichting, kamerstuk 25 095, nr. 3, p. 10.
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commissarissen in besloten kring besproken worden.348 Een aandeelhouderscommissie kan ook een bemiddelende rol spelen tussen het bestuur/de raad
van commissarissen en de aandeelhouders. Zo heeft bij Nedlloyd de aandeelhouderscommissie in eerste instantie bijgedragen aan het doorbreken van
een impasse tussen het bestuur/de raad van commissarissen en ontevreden
aandeelhouders. Wil een aandeelhouderscommissie met succes een bemiddelende rol kunnen spelen, dan zal zij in de regel moeten overleggen met de
bestuurders/raad van commissarissen.349
In geval van de beursgang van Vendex is daarover voeling gehouden met een
niet-geïnstitutionaliseerde, representatieve aandeelhouderscommissie. In die
commissie waren de familiaire aandeelhoudersgroepen vertegenwoordigd. Dit
is naar mijn mening ook mogelijk met een geïnstitutionaliseerde aandeelhouderscommissie.
In de regel zal overleg tussen de aandeelhouderscommissie en de raad van
commissarissen en/of het bestuur omtrent de benoeming van een commissaris
in enige vorm plaatsvinden.350 Een dergelijk overleg met de ondernemingsraad
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Glasz J.R., De commissaris, Aanbevolen gedragsregels, Serie recht en praktijk
deel 44, Tweede druk, Kluwer, Deventer, 1992, p. 14.
Slagter W.J., in: Maarsen H., Aandeelhouders staan ambivalent tegenover hun
rechten, Het Financieele Dagblad 15 oktober 1991, p. 15: Ook bij het chemiebedrijf Cindu, waarvan nog een klein aandelenpakket op de Amsterdamse
beurs staat genoteerd, heeft de Belgische eigenaar Wilford het instituut van de
aandeelhouderscommissie gebruikt om tot beter overleg met het bestuur te
komen. Het ijs lijkt nu enigszins gebroken. In onderling overleg wordt gepoogd vacatures in de raad van commissarissen op te vullen.
Zie ook Vinken P.J., in: Een telefonisch onderhoud van Frentrop P.M.L. met
Vinken P.J., Meer invloed voor aandeelhouders? Waar staat dat?, NV 74
(1996), p. 304, die in het kader van de discussie omtrent corporate governance
voor een actievere rol van de aandeelhouders een aandeelhouderscommissie
voorstelt die eventueel met het bestuur kan overleggen. Zie hierover verder
hoofdstuk VI.
SER-advies 1984/06, Advies raden van commissarissen structuurvennootschappen, 13 april 1984, p. 25: De structuurwet voorziet in een procedure van
consultatie van de algemene vergadering, de ondernemingsraad en het bestuur
over de bezetting van iedere vacature in de raad van commissarissen: deze
organen kunnen zelf personen aanbevelen. Deze procedure leidt in veel gevallen tot een of andere informele (zij het soms wel via afspraken geïnstitutionaliseerd) vorm van vooroverleg tussen de raad van commissarissen met de
ondernemingsraad en het bestuur en eventueel ook met de algemene vergadering of een commissie van de algemene vergadering.
Een kamerlid merkt tijdens de behandeling in de Tweede Kamer op, Handelingen Π, p. 3201: "Wat is er nu normaler dan dat die ondernemingsraad 123
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is eveneens denkbaar en k o m t in de praktijk vaak voor.
D e SER geeft in zijn advies van 13 april 1984351 aan dat naar zijn mening in
het kader van het benoemingsstelsel van de structuurwet een bepaling inzake
vooroverleg wenselijk is. Die bepaling zou dan moeten inhouden dat de
ondernemingsraad en de algemene vergadering c.q. de aandeelhouderscommissie geen benoemingsbesluit n e m e n dan nadat vooroverleg is gevoerd met
(vertegenwoordigers van) de raad van commissarissen en het bestuur alsmede
van de algemene vergadering c.q. de aandeelhouderscommissie respectievelijk
de ondernemingsraad. In dit overleg kan volgens de SER van gedachte worden
gewisseld over concreet voorgenomen benoemingen en, meer in het algemeen,
over de o m v a n g en de meest wenselijke samenstelling van de raad van
commissarissen. In reactie op het genoemde SER-advies geeft de minister te
k e n n e n dat dit advies aanleiding kan geven tot voorstellen ter verbetering van
de geldende en in beginsel te handhaven structuurwet. D e minister laat zich
echter niet uit over het bovenstaande voorstel o m t r e n t een overlegverplichting. 352
Zoals o o k d o o r de SER in zijn advies van 13 april 1984 w o r d t aangeduid,
regelt artikel 2:158 (268) lid 13 B W laatste zin reeds een verplichting voor de
ondernemingsraad tot overleg met de vennootschap alvorens een besluit als
bedoeld in artikel 2:158 (268) te nemen. D e verplichting t o t vooroverleg als
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hetzelfde zal gebeuren wanneer er een commissie van aandeelhouders komtalvorens daarover (aanbevelingsrecht bij benoeming commissaris, HD) te gaan
praten bij de bestuurders gaat informeren wie zij daarvoor het meest geschikt
achten. De bestuurders hebben immers ook veel met die man te maken. Dat
lijkt mij zo voor de hand liggend, dat zal het normale gebruik zijn."
Zie ook Sanders/Westbroek, nr. 7.4.6., p. 210; Rietkerk G., Structuurregeling
aan heroverweging toe, ESB 1992, p. 125. Honée, Serie monografieën vanwege
het Van der Heijden Instituut deel 19, p. 123-124: Overleg over de samenstelling en bezetting van de raad van commissarissen vindt plaats zowel op
initiatief van aandeelhouders als van de commissarissen. Soms van hen samen,
waarbij een aandeelhouderscommissie een rol speelt. Uit cijfers blijkt dat men
zich van aandeelhouderszijde relatief vaker beraadt -middels overleg met de
raad van commissarissen of het bestuur- over de samenstelling van de raad van
commissarissen wanneer een commissie van aandeelhouders is ingesteld dan
wanneer dat niet het geval is.
Sanders P., Problemen bij de toepassing van de structuurwet, in: Het nieuwe
vennootschapsrecht, Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 7, p. 51.
SER-advies 1984/06, Advies raden van commissarissen structuurvennootschappen, 13 april 1984, p. 57.
Brief van de minister van justitie aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 18 600,
nr. 52.
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geregeld in het slot van lid 13 van artikel 2:158 (268) BW is in deze bepaling
opgenomen krachtens artikel IV В van de Wet van 5 juli 1979 tot herziening
van de WOR. 3 5 3 Blijkens de Memorie van Antwoord 3 5 4 bij het voorstel tot
deze wet meent de minister dat de stelling van enkele kamerleden, dat een
vergelijkbare verplichting tot overleg niet zou gelden voor de aandeelhouders,
onjuist is. Dat overleg vindt volgens de bewindslieden immers plaats in de
algemene vergadering van aandeelhouders, die door de bestuurders en commis
sarissen wordt bijgewoond en waarin dezen een raadgevende stem hebben
(artikel 117, vierde lid, Boek 2 BW). Verder stelt de minister dat de algemene
vergadering van aandeelhouders in de regel wordt voorgezeten door de presi
dent-commissaris.
Deze argumentatie van de minister gaat echter niet op indien de bevoegd
heden van de algemene vergadering met betrekking tot de benoeming van
commissarissen zijn overgedragen aan een aandeelhouderscommissie. 355 Verder
tast een eventuele overlegverplichting voor de aandeelhouderscommissie ana
loog aan de verplichting voor de ondernemingsraad ingevolge artikel 2:158
(268) lid 13 BW mijns inziens de onafhankelijkheid van de raad van commissa
rissen niet aan. Deze overlegverplichting is een geheel andere dan een regel die
de raad van commissarissen verplicht met de ondernemingsraad (of de aan
deelhouderscommissie) vooroverleg te plegen over aanbevolen personen,
alvorens over de benoeming van een commissaris te beslissen. O p deze laatste
vorm van overleg doelen de vragen van enige kamerleden, waartegen de
minister aanvoert dat dit de onafhankelijkheid van de raad van commissarissen
in gevaar zou kunnen brengen. 356
Een overlegverplichting voor de commissie van aandeelhouders analoog aan
het slot van artikel 2:158 (268) lid 13 BW dient mijns inziens aan het elfde lid
van die bepaling te worden toegevoegd. Het systeem van overleg tussen de
vennootschap en de werknemers en aandeelhouders dient ook bij de instelling
van een aandeelhouderscommissie in stand te blijven.
Artikel 2:158 (268) lid 13 BW geeft thans een overlegverplichting voor de
ondernemingsraad met de vennootschap. Daarbij gaat het volgens de SER om
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Wet van 5 juli 1979, Stb. 1979, 448.
Memorie van Antwoord Tweede Kamer, zitting 1976-1977, kamerstuk 13 954,
nr. 6, p. 51.
SER-advies 1984/06, Advies raden van commissarissen structuurvennoot
schappen, 13 april 1984, 57.
Voorlopig Verslag Tweede Kamer, zitting 1970-1971, Kamerstuk 10 751, nr. 8,
p. 7; Memorie van Antwoord Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, Kamerstuk
10 751, nr 10, p. 9.
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een overlegvergadering waarbij de bestuurder in de zin van de WOR aanwezig
is; de raad van commissarissen hoeft hierbij niet vertegenwoordigd te zijn."7
Mijns inziens dient uit de wettelijke regeling van de overlegverplichting voor
zowel de aandeelhouderscommissie als de (centrale) ondernemingsraad
duidelijk te blijken dat overleg dient te worden gepleegd met (vertegenwoordigers van) zowel het bestuur als de raad van commissarissen. Het is immers van
belang dat de aandeelhouderscommissie en de ondernemingsraad de gevoelens
van beide bedoelde organen kennen alvorens een besluit te nemen.
Uit de argumentatie van de minister ten aanzien van zijn weerlegging van de
stelling dat voor aandeelhouders geen overlegverplichting zou gelden, kan
worden afgeleid dat ook de minister overleg met (vertegenwoordigers van)
zowel het bestuur als de raad van commissarissen voorstaat. De minister geeft
immers te kennen dat aan de overlegverplichting met de aandeelhouders in de
aandeelhoudersvergadering wordt voldaan, aangezien bestuurders en commissarissen die vergadering bijwonen en een raadgevende stem hebben en deze
vergadering pleegt te worden voorgezeten door de president-commissaris.
Het overleg tussen de commissie van aandeelhouders en de andere bij de
benoeming van commissarissen betrokken organen kan plaatsvinden in een
overlegvergadering waarbij alle betrokken organen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het is eveneens denkbaar dat overlegvergaderingen met slechts één
van de betrokken organen plaatsvinden. Als vorm van overleg kunnen ook
vertegenwoordigers van andere organen uitgenodigd worden een vergadering
van de aandeelhouderscommissie bij te wonen. Dit laatste kan echter niet door
de statuten of een reglement geïnstitutionaliseerd worden in die zin, dat
anderen dan de leden van de aandeelhouderscommissie (en eventueel haar
voorzitter en secretaris) bevoegd zijn de vergaderingen van die commissie ook
zonder uitnodiging daartoe bij te wonen. Dit zou de onafhankelijkheid van
de aandeelhouderscommissie schaden, daar de commissie indien gewenst
"besloten" moet kunnen vergaderen. Het niet op die manier kunnen vergaderen werkt wellicht in de hand dat de commissie "besloten" voorvergaderingen
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In die zin ook Honée H.J.M.N., Contacten tussen commissarissen en ondernemingsraad, Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut,
Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht deel 26, Kluwer, Deventer, 1986, p.
12.
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358

zal houden. Mijns inziens in strijd hiermee bepaalt artikel 3 van Reglement
commissie van aandeelhouders Ahold nv:
"Leden van de Raad van Bestuur zijn gerechtigd de vergadering der commis
sie bij te wonen en daar het woord te voeren, zonder stemrecht te bezitten."
Een dergelijke bepaling is ook opgenomen in artikel 18 lid 6 van de statuten
van NBM-Amstelland N.V. Zie ook artikel 7 lid 3 van het reglement voor de
commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V., waar een
overlegverplichting met de voorzitter van de raad van commissarissen ter
vergadering is opgenomen. Artikel 2 lid 1 van het reglement van de commissie
van aandeelhouders van Cindu International N.V. bepaalt dat de voorzitter
van de raad van commissarissen of een door hem aan te wijzen plaatsvervan
ger uit de raad van commissarissen in beginsel de vergaderingen van de
35
aandeelhouderscommissie bijwoont. '
Zie met betrekking tot statutaire bepalingen omtrent de wijze van overleg
tussen de aandeelhouderscommissie en de raad van commissarissen verder
artikel 20 onder 11 van de statuten van Batenburg Beheer N.V. en artikel 19
360
lid 19.13 van de statuten van Koninklijke ВАМ Groep N.V.

$2.2.2.

Stemovereenkomsten

De Hoge Raad heeft te kennen gegeven dat overeenkomsten van aandeelhou
ders ten aanzien van de uitoefening van hun stemrecht in de algemene
vergadering in beginsel geoorloofd zijn: "dat den aandeelhouder ener naamloze
vennootschap in het hem verleende stemrecht niet een recht in het belang van
anderen is toevertrouwd, doch een eigen recht is gegeven om zijn belang in
de vennootschap te dienen, en hem in beginsel vrijstaat dat recht op zodanige
wijze uit te oefenen als waartoe hij zich, omdat hij dat in zijn belang achtte,
verbonden heeft." 361

358

359
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Zie omtrent de onwenselijkheid van een dergelijke situatie §2.3.3 van hoofd
stuk 2, met betrekking tot voorvergaderingen van de aandeelhouderscommissie
indien haar voorzitter tevens voorzitter van de raad van commissarissen is en
naar de mening van de commissieleden teveel de nadruk legt op het standpunt
van de commissarissen of niet voldoende discreet is.
Zie Bijlage П.
Zie Bijlage П.
HR 19 februari I960, NJ 1960, 473 (Aurora). Zie ook Asser-Maeijer 2-Ш, nr.
287, p. 355-356; Handboek, nr. 217.1, p. 374-378; Waaijer B.C.M., Serie
monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 41, paragraaf 14.4,
p. 193-195; Waaijer B.C.M., Aandeelhoudersovereenkomsten, Ars Notarius
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Deze redenering geldt derhalve niet voor leden van vennootschapsorganen die
bij de vervulling van hun taak primair een ander dan het eigen belang moeten
dienen. Zo moeten bestuurders en commissarissen zich richten naar het belang
van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. 362
De leden van een aandeelhouderscommissie dienen het belang van alle
aandeelhouders te behartigen, en niet hun eigen belang. De redenering van de
Hoge Raad ten aanzien van stemovereenkomsten gaat derhalve niet op voor
wat betreft eventueel door de leden van een aandeelhouderscommissie te
sluiten overeenkomsten met betrekking tot de uitoefening van hun stemrecht
binnen de aandeelhouderscommissie.
Omtrent de mogelijkheid voor bestuurders en commissarissen om stemover
eenkomsten te sluiten bestaat in de literatuur enige discussie.363 Men is het met
elkaar eens dat bestuurders en commissarissen in beginsel niet vrijelijk kunnen
beschikken over hun stemrecht, daar zij geen stemovereenkomsten mogen
sluiten die enkel hun eigen belang dienen. Over de mogelijkheid van het
sluiten van stemovereenkomsten het vennootschappelijk belang dienende,
lopen de meningen echter uiteen.
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LXXVm, Kluwer, Deventer, 1996, p. 8-10 en Hendriks-Jansen Th.C.M.,
Stemovereenkomsten, NV 60 (1982), p. 8-9. Schilfgaarde P. van, Van de BV en
de NV, nr. 67, p. 198, is van mening dat de gedachte dat een aandeelhouder
enkel zijn eigen belang hoeft te dienen verouderd is. Naar zijn mening dient
de aandeelhouder zijn stemrecht te gebruiken onder afweging van alle bij de
vennootschap betrokken belangen, waarbij het eigen belang wel een gewich
tige rol mag spelen. Zie hierover Hendriks-Jansen in het genoemde artikel op
p. 9 en Waaijer in: Aandeelhoudersovereenkomsten, p. 9.
Hierbij dient te worden aangetekend dat niet alle stemovereenkomsten geoor
loofd zijn. Zie Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 288, p. 356-359, waar Maeijer stelt dat
stemovereenkomsten niet in strijd mogen zijn met de in het bijzonder door
het geschreven en ongeschreven dwingend vennootschapsrecht bepaalde
openbare orde.
Voor de commissarissen is dat, anders dan voor de bestuurders, in de wet
vastgelegd: artikel 2:140 (250) BW. Zie Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 288, p. 356;
Hendriks-Jansen Th.C.M., Stemovereenkomsten, NV 60 (1982), p. 8; Waaijer
B.C.M., Aandeelhoudersovereenkomsten, Ars Notarius LXXVm, Kluwer,
Deventer, 1996, p. 12.
Zie ook Roest J., Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economi
sche besluiten, Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht, Serie monografieën
vanwege het Van der Heijden Instituut deel 48, Kluwer, Deventer, 1996, p. 87.
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De opvatting die bestuurders en commissarissen de meeste ruimte biedt om
stemovereenkomsten te sluiten, is te vinden in Pitlo-Löwenstein364. Die
opvatting houdt ten aanzien van door commissarissen365 te sluiten stemovereenkomsten slechts de eis in dat zij zulks niet in hun eigen belang, maar in
het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming
doen.
Andere auteurs zijn stringenter en voegen aan die eis toe, dat een dergelijke
stemovereenkomst niet strijdig mag zijn met de wettelijke of statutaire verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende organen.366 Daaraan wordt wel
toegevoegd dat in een concreet geval nog andere redenen zouden kunnen
bestaan die de stemovereenkomst niet rechtsgeldig doen zijn, zoals bijvoorbeeld strijd met de strekking van de structuurwet.367
Een derde opvatting die in de literatuur gehanteerd wordt, zegt dat commissa
rissen en bestuurders in beginsel geen stemovereenkomsten kunnen sluiten.
O p die regel kan dan een uitzonderingen worden gemaakt, indien daarvoor
een rechtvaardiging is aan te geven.368
Deze laatste mening vloeit naar de mening van Maeijer voort uit de onoverdraagbaarheid van de bestuurstaken en -bevoegdheden, en uit het voorschrift
dat de besluitvorming binnen een meerhoofdig bestuur tot stand moet kunnen
komen als vrucht van onderling overleg.369 Deze redenering geldt volgens
Maeijer eveneens voor door commissarissen te sluiten stemovereenkomsten.370
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Pitlo-Löwenstein, Het Nederlandse burgerlijke recht deel 2: Rechtspersonenrecht, derde druk, Gouda Quint, Arnhem, 1994, nr. 4.203, p. 295-296.
Deze redenering geldt waarschijnlijk ook voor door bestuurders te sluiten
stemovereenkomsten.
Waaijer B.C.M., Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut
deel 41, p. 191-192. Zie ook Westbroek W., Statutaire casu quo contractuele
regelingen voor de tussenkomst van derden bij geschillen, NV 60 (1982), p. 17,
die een ietwat afwijkende opvatting verdedigt, namelijk dat een stemovereenkomst (naast dat zij in het belang van de vennootschap moet zijn) niet tot
gevolg mag hebben dat de besluitvorming niet verloopt zoals volgens de
wettelijke en statutaire organisatieregels van de vennootschap moet worden
verwacht. Zie daarover Waaijer op p. 192-192.
Hoek P.C. van den, Variaties op de structuurregeling bij contract, in:
Ondernemingsrechtelijke contracten, Uitgave vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen deel 14, Kluwer, Deventer,
1991, p. 87; Timmerman L., Afspraken over de samenstelling van de raad van
commissarissen bij structuurvennootschappen, in: CJHB (Brunner-bundel),
Kluwer, Deventer, 1994, p. 399.
Handboek, nr. 284.1, p. 497; Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 306, p. 389-390.
Zie HR 15 juli 1968, NJ 1969, 101, m.nt. G.J.S. (Wijsmulier).
Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 306, p. 389 en nr. 343, p. 452.
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Met betrekking tot de tweede hiervoor vermelde opvatting merkt Waaijer op
dat deze met zich brengt dat bestuurders en commissarissen geen stemovereenkomsten mogen sluiten, die inhouden dat zij zich onttrekken aan de
collegiale besluitvorming of die een feitelijke overdracht van hun stemrecht
inhouden.371 Zo bezien gelden derhalve de volgens Maeijer aan de mogelijkheid van stemovereenkomsten van bestuurders en commissarissen te stellen
beperkingen, waaruit volgens hem de meest restrictieve zienswijze volgt, ook
in de bedoelde tweede opvatting. Daarnaast is het naar mijn mening in die
interpretatie duidelijker of bestuurders of commissarissen een bepaalde stemovereenkomst kunnen sluiten. In de meest stringente zienswijze is dat niet zo
duidelijk, daar per geval moet worden bezien of er een uitzondering op de
hoofdregel kan worden gemaakt.
Met betrekking tot de mogelijkheid voor leden van een aandeelhouderscommissie om stemovereenkomsten te sluiten, gelden naar mijn mening dezelfde
beperkingen als voor stemovereenkomsten van bestuurders of commissarissen.
Zij kunnen derhalve slechts stemovereenkomsten sluiten indien:
- de overeenkomst is gesloten in het belang van het collectief van aandeelhouders;
- de overeenkomst niet in strijd is met de wettelijke of statutaire verdeling
van bevoegdheden tussen de verschillende organen, waaronder het vereiste
van collectieve besluitvorming is te begrijpen372;
- de overeenkomst niet strijdig is met de strekking van de (structuur) wet.
In een concreet geval kunnen wellicht nog andere redenen aanwezig zijn om
een stemovereenkomst niet rechtsgeldig te doen zijn373, maar dan dienen zij
door degene die daarop een beroep doet aannemelijk gemaakt te worden.
Een orgaan van een rechtspersoon kan geen overeenkomsten sluiten, daar een
orgaan geen rechtspersoonlijkheid bezit. Het is wel mogelijk dat alle leden van
een orgaan zich verbinden hun stemrecht binnen het orgaan overeenkomstig
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Waaijer B.C.M., Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut
deel 41, p. 191.
In het Wijsmuller-arrest, NJ 1969, 101, spreekt de Hoge Raad over de besluitvorming van een meerhoofdig orgaan van de rechtspersoon. Een commissie
van aandeelhouders is te zien als een dergelijk orgaan van de rechtspersoon,
zie §3.2 van hoofdstuk 2. Het vereiste van een collectieve besluitvorming geldt
derhalve ook ten aanzien van de besluitvorming binnen een aandeelhouderscommissie.
Bijvoorbeeld strijd met de redelijkheid en billijkheid.
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een contract uit te oefenen.374 Ten aanzien van een aandeelhouderscommissie
geldt derhalve dat stemovereenkomsten met enkele of alle leden in beginsel
mogelijk zijn, niet echter met de commissie als zodanig.
Doordat de stemovereenkomsten worden gesloten met de leden van een
orgaan, zijn nieuwe leden van dat orgaan in beginsel niet aan de stemovereenkomsten gebonden. Wenst men ook in de toekomst alle leden van een orgaan
aan een dergelijk contract te binden, dan zal het benoemende orgaan er voor
moeten zorgen dat nieuwe leden bij hun benoeming eveneens de bedoelde
overeenkomsten zullen sluiten.375
Een stemovereenkomst met een lid van de aandeelhouderscommissie blijft
naar mijn mening in beginsel van kracht indien de betreffende persoon zijn
lidmaatschap van die commissie verliest. Het gevolg van het verlies van zijn
lidmaatschap is dat het gewezen lid het stemrecht in de aandeelhouderscommissie niet meer kan uitoefenen op de overeengekomen wijze omdat hij geen
stemrecht meer heeft. Hier kan een vergelijking gemaakt worden met een
koopovereenkomst. Ook indien de verkoper geen eigenaar meer is van de
verkochte zaak en de eigendomsoverdracht en derhalve nakoming van de
verbintenis onmogelijk is geworden, blijft de overeenkomst in beginsel gel-
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In die zin Timmerman L., Losbladige Rechtspersonen, Artikel 158, p, 158-23;
Waaijer B.C.M., Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut
deel 41, p. 192; Hoek P.C. van den, Variaties op de structuurregeling bij
contract, in: Ondernemingsrechtelijke Contracten, Uitgave vanwege het
Instituut voor Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen deel 14,
Kluwer, Deventer, 1991, p. 91 en Grinten W.C.L. van der, opmerking tijdens
de discussie, in: Ondernemingsrechtelijke Contracten, Uitgave vanwege het
Instituut voor Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen deel 14,
Kluwer, Deventer, 1991, p. 129.
In die zin Hoek P.C. van den, Variaties op de structuurregeling bij contract,
in: Ondernemingsrechtelijke Contracten, Uitgave vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen deel 14, Kluwer, Deventer,
1991, p. 91. Ten aanzien van aandeelhouders wijst van den Hoek nog op de
mogelijkheid van het opnemen van een kettingbeding, inhoudende dat hen in
de stemovereenkomst wordt opgelegd er voor te zorgen dat hun opvolgers
dezelfde overeenkomsten zullen aangaan. Zie omtrent deze kettingbedingen
ook Westbroek W., Statutaire casu quo contractuele regelingen voor de
tussenkomst van derden bij geschillen, NV 60 (1982), p. 14.
Dergelijk kettingbedingen hebben ten aanzien van leden van een ander orgaan
geen zin, daar vertrekkende leden geen invloed hebben op hun opvolgers
middels met hen te sluiten overeenkomsten.
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dig.376 Een onderbreking van het lidmaatschap -bijvoorbeeld in geval van een
ontbinding van de aandeelhouderscommissie wegens een niet tijdige verlenging
van de bevoegdhedenoverdracht377 gevolgd door een nieuwe instelling, bevoegdhedenoverdracht en (herbenoeming van de leden- doet derhalve naar
mijn mening aan de geldigheid van de stemovereenkomst niet af.

%2.2.3. Verhouding aandeelhouderscommissie en andere hij de benoeming
van commissarissen betrokken organen
Door de instelling van een aandeelhouderscommissie kan het aanbevelingsen bezwaarrecht ten aanzien van de benoeming van commissarissen effectiever
worden uitgeoefend. De commissie van aandeelhouders is immers eenvoudiger
bijeen te roepen dan de algemene vergadering, overleg met de raad van commissarissen of het bestuur is makkelijker realiseerbaar378 en door te zorgen
voor deskundige leden in een aandeelhouderscommissie kan beter tegenwicht
aan de raad van commissarissen of het bestuur worden geboden. Overleg met
aandeelhouders is verder noodzakelijk indien de raad van commissarissen met
de aandeelhouders en de ondernemingsraad een profielschets van de raad van
commissarissen wil overeenkomen.375 Overleg hieromtrent met de aandeelhouders zal middels een aandeelhouderscommissïe eenvoudiger zijn dan via de
algemene vergadering.380
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Zie Hijma Jac, Asser-Hijma 5-1, Bijzondere Overeenkomsten, Koop en Ruil,
vijfde druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, nr. 270, p. 219. De auteur
geeft aan dat bij niet-nakoming van de verbintenis tot eigendomsoverdracht in
het kader van een koopovereenkomst de koper onder meer de bevoegdheid
verkrijgt de overeenkomst te ontbinden.
Zie §1.2. van hoofdstuk 4.
In die zin ook Grinten W.C.L. van der, De benoeming van commissarissen bij
de "grote vennootschap", NV 50 (1972), p. 95.
Zie Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 371, p. 488; zie voor wat betreft het m de praktijk
voorkomen van een dergelijke profielschets, Honée, Serie monografieën
vanwege het Van der Heijden Instituut deel 19, nr. 30 en 50.
Honée, Serie monografieën vanwege het van der Heijden Instituut deel 19, nr.
41, p. 121. De verkregen gegevens in het kader van een onderzoek van het
Van der Heijden Instituut naar het feitelijk functioneren van de structuurregeling uit 1977 laten zien, dat overleg met de algemene vergadering over
de samenstelling van de raad van commissarissen beduidend minder vaak
voorkwam -en voor zal komen- dan overleg met de ondernemingsraad.
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Ten aanzien van de ondernemingsraad en het bestuur geldt eveneens dat de
aandeelhouderscommissie een gelijkwaardige gesprekspartner is, hetgeen van
een algemene vergadering veelal kan worden betwijfeld.
Voor het uitoefenen van aandeelhoudersrechten is een besluit nodig.
Hiervoor is echter in de regel een bijeenroeping van de algemene vergadering
en agendering van het onderwerp van besluitvorming vereist. Dit brengt met
zich dat de aandeelhouders veelal in een afhankelijke positie verkeren ten
opzichte van degene die de vergadering bijeen roept en de agenda vaststelt,
vaak het bestuur of de raad van commissarissen krachtens art. 2:109 (219)
BW.381 Zoals ik eerder heb betoogd, bestaat deze afhankelijkheid van het
convocerend en agenderend orgaan niet indien bevoegdheden zijn overgedragen aan een aandeelhouderscommissie.382
Van der Grinten meent dat de aandeelhouderscommissie een vrij sterke
onderhandelingspositie heeft ten opzichte van de raad van commissarissen. In
het bijzonder het recht om bezwaar te maken geeft naar zijn mening aan het
oordeel van de commissie van aandeelhouders een zwaar gewicht. Het recht
van bezwaar kan door de commissie worden gebruikt om een sterke druk op
de raad van commissarissen uit te oefenen door de commissie voorgestelde
personen te benoemen. De raad van commissarissen kan bij uitoefening van
het bezwaarrecht het oordeel van de Ondernemingskamer vragen, maar
hiermee komt de door de raad beoogde kandidaat en de vennootschap in
opspraak. Niemand zal graag een benoeming tot commissaris van een
vennootschap accepteren indien bezwaar is gemaakt tegen zijn benoeming,
ook niet wanneer deze bezwaren niet gegrond zijn. Van der Grinten vindt dit
een argument tegen instelling van een aandeelhouderscommissie. Hierbij moet
echter in het oog gehouden worden dat van der Grinten ook stelt dat de
aandeelhouderscommissie veelal niet representatief is voor de aandeelhouders.
Verder stelt hij dat verwacht mag worden dat de algemene vergadering slechts

381

382

Zie over deze afhankelijkheid met betrekking tot de instelling van een aandeelhouderscommissie hoofdstuk 2, § 1.2.1. P. van Schilfgaarde duidt op deze
afhankelijkheid in relatie tot de doorhaling van de inschrijving in het handelsregister als structuurvennootschap; Geschillen bij de toepassing van de structuurregeling, in: Geschillen in de onderneming, Uitgave vanwege het Instituut
voor Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen, deel 1, Kluwer,
Deventer, 1984, p. 15.
Zie over de oproeping en agendering voor een vergadering van de commissie
van aandeelhouders § 1.2 van dit hoofdstuk.

133

Hoofdstuk 3

bezwaar zal maken tegen een commissarisbenoeming, als de meerderheid van
de ter vergadering aanwezige aandeelhouders van mening is dat de voorgedragen persoon ongeschikt is of dat de raad van commissarissen niet naar
behoren zal zijn samengesteld. Voor de aandeelhouderscommissie acht hij de
verleiding mogelijk groot om aan te dringen op benoeming van deze commis
sie welgevallige personen, ook als zij geen deugdelijke reden heeft om tegen
andere voorgestelde personen bezwaar te maken. Zijns inziens is het bezwaarrecht een bevoegdheid waarmee kan worden gemanipuleerd.183
De ondernemingsraad heeft in beginsel eenzelfde positie als de aandeelhouderscommissie ten aanzien van een mogelijke uit te oefenen druk op de raad
van commissarissen met behulp van het bezwaarrecht. Daar de commissie van
aandeelhouders representatief dient te zijn voor de aandeelhouders, zie ik geen
problemen om de aandeelhouders eenzelfde invloed toe te kennen als de
werknemers.
De Nedlloyd-casus toont de door van der Grinten veronder-stelde invloed
aan. In 1991 wenst Hagen, een groot-aandeelhouder van Nedlloyd, drie
plaatsen in de raad van commissarissen voor hemzelf en de zijnen. Hij is het
niet eens met het beleid van Nedlloyd. In dit streven krijgt hij steun van de
Vereniging van Effectenbezitters. In een algemene vergadering heeft Hagen
met de steun van de Vereniging van Effectenbezitters als blijk van onvrede de
goedkeuring aan de jaarrekening onthouden. Hij wil de jaarrekening pas
goedkeuren als de raad van commissarissen naar zijn tevredenheid is samengesteld. Verder is door de president-commissaris tijdens de algemene vergadering
op de mogelijkheid gewezen de stem van aandeelhouders te laten horen
middels de aandeelhouderscommissie. Op de agenda van de algemene vergadering stond de herbenoeming van de leden van de aandeelhouderscommissie.
Dit agendapunt is benut om de leden van de reeds bestaande aandeelhouderscommissie te vervangen door Hagen en de Vereniging van Effectenbezitters
welgezinde leden. Op 24 september 1992 treft de Ondernemingskamer twee
beschikkingen inzake gemaakte bezwaren tegen commissarisbenoemingen.184
De eerste uitspraak heeft betrekking op een bezwaar van de centrale onder-
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Grinten W.C.L. van der, De benoeming van commissarissen in "grote vennootschappen", NV 50 (1972), p. 95.
Hof Amsterdam (OK) 24 september 1992, NV 70 (1992), p. 251-253 en NJ
1993, 39 (RvC Koninklijke Nedlloyd Groep NV/Centrale ondernemingsraad);
Hof Amsterdam (OK) 24 sept. 1992, NV 70 (1992), p. 253-256 (RvC Koninklijke Nedlloyd Groep NV/Commissie van Aandeelhouders) m.nt. W.C.L. van
der Grinten in NV 70 (1992) ten aanzien van beide beschikkingen.
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nemingsraad van Nedlloyd tegen een voorgenomen benoeming van Hagen tot
commissaris. Uit de bij deze beschikking gegeven vaststaande feiten blijkt, dat
de raad van commissarissen aanvankelijk grote bezwaren heeft tegen de door
de aandeelhouderscommissie en de Vereniging van Effectenbezitters voorgestane benoeming van Hagen tot commissaris. Na tal van besprekingen tussen
Hagen en de raad van commissarissen, waarbij enkele afspraken zijn gemaakt,
laat de raad van commissarissen zijn bezwaren varen en draagt Hagen voor ter
benoeming. De centrale ondernemingsraad maakt vervolgens bezwaren tegen
de voorgenomen benoeming van Hagen, welke door de Ondernemingskamer
ongegrond verklaard worden. In de tweede beschikking beslist de Ondernemingskamer dat de bezwaren van de aandeelhouderscommissie van Nedlloyd
tegen een voorgenomen benoeming van een ander persoon dan Hagen als
commissaris ongegrond zijn. Bij haar bezwaren had de aandeelhouderscommissie aangegeven bereid te zijn deze te heroverwegen als de benoeming van
Hagen door zou gaan.
In de Nedlloyd-zaak was de onderhandelingspositie van de aandeelhouderscommissie wellicht sterker door het ontbreken van de goedkeuring van de
jaarrekening. De raad van commissarissen kan de verwerping van de jaarrekening proberen aan te vechten door vernietiging te vorderen van het besluit tot
onthouding van de goedkeuring.385 Er wordt mijns inziens echter geen besluit
in de zin van de wet genomen door onthouding van de goedkeuring.186
Artikel 2:120 lid 1 BW spreekt over: besluiten waaromtrent bij de wet of de
statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Artikel 2:120 lid 1 BW
moet in die zin gelezen worden dat een besluit ofwel met een volstrekte
meerderheid genomen moet worden, ofwel met een versterkte meerderheid.
Indien voor een bepaald besluit een versterkte meerderheid is vereist, kan een
voorstel tot dat te nemen besluit verworpen worden met een minderheid van
de stemmen. Er kan dan geen sprake zijn van een besluit in de zin van de wet.
Hieruit moet men mijns inziens concluderen dat de wetgever niet heeft
bedoeld de verwerping van een voorstel als een besluit te kwalificeren, zodat
de regeling van artikel 2:15 BW omtrent vernietiging van besluiten niet van
toepassing is op een verwerping van een voorstel.
Van der Grinten wijst op de mogelijkheid de onthouding van de goedkeuring aan de jaarrekening onder omstandigheden middels een enquêteprocedure
aan te vechten. Verder kan volgens hem het bestuur en de raad van commissa-
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Slagter W.J., Nedlloyd, T W S 1991, p. 184-185.
Zo ook Grinten W.C.L. van der, De Nedlloyd-affaire, NV 69 (1991), p. 197.
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rissen de verwerping van de goedkeuring gewoon naast zich neerleggen, daar
de wet niet voorschrijft dat er een goedgekeurde jaarrekening moet zijn.
Behoudens voor de uitkering van dividend, maar in casu was er sprake van
een verlies waardoor daar toch geen sprake van zou zijn.387
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Grinten W.C.L. van der, De Nedlloyd-affaire, NV 69 (1991), p. 197.
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ONTBINDING AANDEELHOUDERSCOMMISSIE

1. ONTBINDING EN ONGEDAANMAKING
BEVOEGDHEDENOVERDRACHT
§1.1. Bevoegdheid tot ontbinding en

ongedaanmaking

De minister heeft bij het ontstaan van de wettelijke regeling omtrent de
commissie van aandeelhouders reeds te kennen gegeven, dat de algemene
vergadering te allen tijde de bevoegdhedenoverdracht aan een aandeelhouderscommissie ongedaan moet kunnen maken.388 Deze eis van de minister is
verwoord in het slot van het elfde lid van artikel 2:158 (268) BW: "De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken."
Deze dwingendrechtelijke bepaling brengt met zich dat de statuten de
algemene vergadering niet de mogelijkheid tot ongedaanmaking van de
bevoegdhedenoverdracht kunnen ontzeggen. Ook het beperken van die
mogelijkheid middels het eisen van voorafgaande goedkeuring of voorstel
daartoe komt in strijd met artikel 2:158 (268) lid 11 BW.
Instelling van een aandeelhouderscommissie geschiedt ingevolge de regeling
van artikel 2:158 (268) lid 11 BW door de algemene vergadering. Ook die
bevoegdheid kan niet statutair aan beperkingen worden gebonden of aan de
algemene vergadering worden ontzegd.389 Naar mijn mening geldt gezien het
systeem van de structuurwet voor de ontbinding van de commissie van aandeelhouders hetzelfde. De idee van versterking van de aandeelhouderspositie
in het kader van een gelijkberechtiging van de factoren kapitaal en arbeid
wordt aangetast, indien een ander orgaan de aandeelhouderscommissie zou
kunnen ontbinden of een door de algemene vergadering gewenste ontbinding
zou kunnen frustreren.
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Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, Kamerstuk 10 751, p. 3179.
Zie $1.1. van hoofdstuk 2.
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$1.2. Besluit tot ontbinding en

ongedaanmaking

Een besluit tot ongedaanmaking van de gehele overdracht van bevoegdheden
houdt mijns inziens tevens ontbinding van de aandeelhouderscommissie in.390
Het is derhalve naar mijn mening niet nodig om in de statuten 3 " een bepaling
op te nemen in de zin van artikel 11 van het reglement van de commissie van
aandeelhouders in N.V. Verenigd Bezit VNU:
"De algemene vergadering van aandeelhouders kan de overdracht van
bevoegdheden te allen tijde ongedaan maken. De Commissie houdt alsdan op
te bestaan."
Indien de algemene vergadering alle overgedragen bevoegdheden weer zelf
wenst uit te oefenen, heeft de commissie van aandeelhouders geen reden tot
bestaan meer. Slechts in geval van een ongedaanmaking van een gedeelte van
de overdracht van bevoegdheden, houdt dit niet tevens een ontbinding van de
aandeelhouderscommissie in. Dan behoudt de commissie immers één of meer
bevoegdheden, en daarmee een bestaansgrond. Een herroeping van een overdracht van bepaalde bevoegdheden met instandhouding van de overdracht van
andere bevoegdheden is mogelijk met dezelfde restricties als welke gelden bij
een gedeeltelijke bevoegdhedenoverdracht.392
Het omgekeerde geldt ook: een besluit tot ontbinding van de aandeelhouderscommissie (wat iets anders is dan een besluit tot ontslag van de leden van
die commissie) houdt een ongedaanmaking van de bevoegdhedenoverdracht
in.
Ongedaanmaking van de bevoegdhedenoverdracht en/of ontbinding van de
aandeelhouderscommissie dient geagendeerd te worden. 3 ' 3 Gelet op het bovenstaande hoeft slechts één van beide onderwerpen te worden geagendeerd.
Omtrent de mogelijkheid een gekwalificeerde meerderheid of een quorum te
eisen voor de totstandkoming van een besluit tot ongedaanmaking van de
bevoegdhedenoverdracht verschillen de meningen in de literatuur. Van der
Grinten meent dat het stellen van dergelijke eisen in strijd is met het bepaalde
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In die zin ook Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p. 492.
Een dergelijke bepaling zou gezien het in §4 van hoofdstuk 2 betoogde in de
statuten moeten worden opgenomen.
Zie voor de mogelijkheid van gedeeltelijke bevoegdhedenoverdracht en de
daarbij geldende restricties, §3.3. van hoofdstuk 2.
In die zin ook Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 372, p. 492; Handboek, nr. 289, p. 509.
Zie omtrent agendering verder §1.1. van hoofdstuk 2.
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in artikel 2:158 lid 11 BW, omdat volgens die bepaling de algemene vergadering te allen tijde de bevoegdhedenoverdracht ongedaan moet kunnen maken.
Een gekwalificeerde meerderheidseis welke tot gevolg heeft dat een minderheid van de aandeelhouders die ongedaanmaking kan verhinderen, verdraagt
zich volgens Van der Grinten niet met artikel 2:158 lid 11 BW. Dat is
eveneens het geval met een quorumeis, aangezien een ongedaanmaking van de
bevoegdhedenoverdracht dan slechts mogelijk is indien een bepaald gedeelte
van het geplaatste kapitaal aanwezig is.394
Lubbers ziet daarentegen een analogie met een besluit tot ontslag van
bestuurders of commissarissen bij een niet-structuurvennootschap en wil met
betrekking tot meerderheids- en quorumeisen dezelfde eisen stellen als artikel
2:134 lid 2 BW en §6 Departementale Richtlijnen 1986 stellen.395 Dat houdt
in dat aan een besluit tot ongedaanmaking van de bevoegdhedenoverdracht de
statuten geen zwaardere eisen mogen stellen dan een versterkte meerderheid
van twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer
dan de helft van het geplaatste kapitaal moet zijn vertegenwoordigd.
Evenals Maeijer meen ik dat geen gekwalificeerde meerderheid vereist mag
worden voor de totstandkoming van een besluit tot ongedaanmaking van de
bevoegdhedenoverdracht, maar dat wel een quorumeis gesteld dient te worden.396 Bij de totstandkoming van de wettelijke regeling omtrent de commissie
van aandeelhouders heeft de minister te kennen gegeven dat de overdracht van
bevoegdheden aan een aandeelhouderscommissie op staande voet dient te
kunnen worden ingetrokken door de algemene vergadering. De minister
beoogt hiermee onder meer een bescherming van de minderheidsaandeelhouders.397 Een statutair vereiste versterkte meerderheid ten aanzien van een besluit tot ongedaanmaking van de bevoegdhedenoverdracht is mijns inziens
strijdig met die bescherming van minderheidsaandeelhouders. Een instelling
van een aandeelhouderscommissie mag niet betekenen dat voortaan een
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Handboek, nr. 289, p. 509. In die zin ook Voogd R.P., Serie monografieën
vanwege het Van der Heijden Instituut deel 32, p. 284. Zie ook Ingh F.J.P.
van den, Naar een uitbreiding van de bevoegdheden van de aandeelhouderscommissie?, WPNR 6068 (1992), p. 806; Timmerman L., Losbladige Rechtspersonen, Artikel 158, p. 158-25 en 158-26.
Lubbers A.G., De algemene vergadering van aandeelhouders en de benoeming
van commissarissen, in: Serie monografieën vanwege het Van der Heijden
Instituut deel 9, p. 60.
Maeijer J.M.M., De verdeling van bevoegdheden tussen de diverse organen;
oligarchische regelingen, in: Serie monografieën vanwege het Van der Heijden
Instituut deel 9, p. 21.
Handelingen Tweede Kamer, Zitting 1970-1971, Kamerstuk 10 751, p. 3179.
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minderheid van aandeelhouders een normale meerderheid kan weerhouden de
bevoegdhedenoverdracht te herroepen. Een slechts door een (grote) minder
heid van de aandeelhouder gewenste aandeelhouderscommissie is ook niet
representatief voor het collectief van aandeelhouders, hetgeen een commissie
van aandeelhouders dient te zijn.
Volgens Van der Grinten is een quorumeis in strijd met de wet gezien de
woorden "te allen tijde" in artikel 2:158 lid 11 BW. Deze woorden zijn ook
te lezen in artikel 2:134 (244) lid 1 BW met betrekking tot het ontslag van
bestuurders bij een niet-structuurvennootschap. Ingevolge die bepaling kan
iedere bestuurder te allen tijde worden geschorst en ontslagen door degene die
bevoegd is tot benoeming. Ingevolge het tweede lid van artikel 2:134 (244) BW
mag een statutaire meerderheids- en quorumeis niet zwaarder zijn dan een
vereiste twee derden meerderheid van de stemmen uitgebracht in een vergade
ring waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd
is. Een dergelijke statutaire meerderheids- en quorumeis is derhalve ten
aanzien van een besluit tot ontslag mogelijk, ondanks de woorden "te allen
tijde" in het eerste lid van die bepaling.39* De woorden "te allen tijde" houden
slechts in dat die bevoegdheid tot schorsing en ontslag niet kunnen worden
toegekend of overgedragen aan een ander vennootschapsorgaan of afhankelijk
kan worden gesteld van een voorstel of goedkeuring van een ander orgaan. 399
Door in navolging van Lubbers de woorden "te allen tijde" in artikel 2:158
(268) lid 11 BW op dezelfde wijze te lezen als in artikel 2:134 (244) BW kan
geconcludeerd worden dat in beginsel meerderheids- en quorumeisen mogelijk
zijn. Ten aanzien van een meerderheidseis is echter hierboven verdedigd dat
zulk een eis niet gesteld mag worden vanwege de minderheidsbescherming en
representativiteit. Aan een redelijke quorumeis ten aanzien van de herroeping
van de bevoegdhedenoverdracht staan de vereiste representativiteit en de
bescherming van aandeelhouders niet in de weg. Een quorum kan derhalve
aan een besluit tot herroeping van de bevoegdhedenoverdracht gesteld
worden. O m te voorkomen dat een meerderheid van een toevallig aanwezige
minderheid van stemgerechtigden de instelling en werking van een door de
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Reden voor de invoering van het tweede lid van artikel 2:134 (244) BW was
het in de wet neerleggen van departementale praktijkregels. Ook voor de
invoering van dit tweede lid bevatte de wet reeds in artikel 48b WvK (oud)
een bepaling gelijkluidend als artikel 2:134 (244) lid 1 BW. Zie Huizink J.B.,
Losbladige Rechtspersonen, Artikel 134, p. 134-1.
Zie Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 314, p. 403-404; Handboek nr. 253, p. 448-449.
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meerderheid van de aandeelhouders gewenste aandeelhouderscommissie kan
frustreren, is het wenselijk in de statuten een dergelijke eis op te nemen.400
In artikel 20 lid 11 van de statuten van Batenburg Beheer N.V. wordt bepaald
dat de algemene vergadering te allen tijde de overdracht ongedaan kan maken
bij een besluit, genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen. Een
dergelijke bepaling is ook opgenomen in artikel 31 lid 3 van de statuten van
N.V. Verenigd Bezit VNU. 401
Het structuurregime eindigt normaal gesproken ingevolge artikel 2:154 (264)
lid 2 BW drie jaar na doorhaling van de inschrijving in het handelsregister.
Indien de vennootschap of een afhankelijke maatschappij een ondernemingsraad heeft, blijft het structuurregime ook drie jaar na doorhaling van de
inschrijving (vrijwillig) van kracht ingevolge artikel 2:157 (267) BW zolang zij
haar statuten niet heeft aangepast. Indien de statuten zijn aangepast en het
structuurregime derhalve eindigt, maar onverhoopt de regeling omtrent de
commissie van aandeelhouders nog in de statuten is blijven staan, is er geen
sprake meer van een aandeelhouderscommissie in de zin van artikel 2:158
(268) lid 11 BW, daar deze bepaling niet meer geldt voor de vennootschap. De
algemene vergadering kan haar bevoegdheden uit die regeling niet meer
overdragen, daar de benoeming van commissarissen nu geschiedt conform
artikel 2:142 (252) BW. Het eindigen van de structuurregeling houdt derhalve
van rechtswege ontbinding van de commissie van aandeelhouders in.
Ingevolge artikel 2:158 (268) lid 11 BW is de bevoegdhedenoverdracht
gebonden aan een termijn van ten hoogste twee jaar. Bij de bevoegdhedenoverdracht dient krachtens deze bepaling de algemene vergadering aan te
geven voor welke duur deze overdracht is.
Voordat de termijn verstreken is, kan de algemene vergadering besluiten de
bevoegdhedenoverdracht te verlengen zonder tevens een instellingsbesluit ten
aanzien van de aandeelhouderscommissie te moeten nemen. Aangezien de
bevoegdhedenoverdracht niet is geëindigd, is de aandeelhouderscommissie niet
ontbonden.
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Timmerman L., Losbladige Rechtspersonen Artikel 158, p. 158-26, ziet deze
mogelijke ongedaanmaking als bezwaar van een regeling dat aan ongedaanmaking van de bevoegdhedenoverdracht geen meerderheidseis en quorumeis
gesteld kunnen worden.
Zie Bijlage Π.
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Is de termijn verstreken, dan komen de bevoegdheden weer toe aan de
algemene vergadering. Dit houdt mijns inziens tevens ontbinding van de com
402
missie van aandeelhouders in. Het kunnen verlengen van de bevoegdhedenoverdracht zonder de aandeelhouderscommissie opnieuw te moeten instel
len, is naar mijn mening onvoldoende om het voortbestaan van de commissie
te rechtvaardigen. Bovendien heeft een commissie van aandeelhouders zonder
bevoegdheden geen bestaansgrond. Het opnieuw moeten instellen van een
aandeelhouderscommissie na het verstrijken van de termijn van de bevoegdhedenoverdracht alvorens bevoegdheden aan deze commissie te kunnen overdra
gen, is op zich geen bezwaar. Voor een besluit tot verlenging van de bevoegdhedenoverdracht dienen immers dezelfde meerderheids- en quorumeisen te
gelden als voor een besluit tot instelling van de aandeelhoudercommissie. 401
De statuten 404 hoeven derhalve geen regeling in te houden als gegeven in
artikel 9 van het reglement van de commissie van aandeelhouders van Cindu
International N.V.:
"De Commissie houdt op te bestaan wanneer de in artikel 1 genoemde duur
(in artikel 1 wordt de duur van de bevoegdhedenoverdracht genoemd, HD) door
de algemene vergadering niet wordt verlengd."
Een statutaire bepaling in de zin van artikel 3 lid 3 van het reglement voor
de commissie van aandeelhouders van Roto Smeets De Boer NV 405 , ingevolge
waarvan de bevoegdhedenoverdracht eindigt bij de aanvang van de volgende
algemene vergadering, heeft naar mijn inzicht gelet op het bovenstaande als
gevolg dat de algemene vergadering telkens indien gewenst een nieuwe
aandeelhouderscommissie zal moeten instellen.

2. HERBENOEMING LEDEN EN VERLENGING BEVOEGDHEDEN
OVERDRACHT
$2.1. Besluit verlenging

bevoegdhedenoverdracht

De bevoegdheid tot verlenging van de bevoegdhedenoverdracht ligt bij
hetzelfde orgaan als de bevoegdheid tot overdracht van bevoegdheden, de
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Anders Handboek, nr. 289, p. 509.
Zie §2.1. van dit hoofdstuk.
Een dergelijke bepaling zou gezien het in §4 van hoofdstuk 2 betoogde in de
statuten moeten worden opgenomen.
Zie Bijlage Π.
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algemene vergadering. Evenals bij de overdracht van bevoegdheden, kan de
bedoelde verlenging niet statutair afhankelijk worden gemaakt van een
voorstel of goedkeuring van een ander orgaan. 406
Voor het kunnen nemen van een besluit tot verlenging van de bevoegdhedenoverdracht is agendering van dat onderwerp vereist. Hierbij geldt hetzelfde als
betoogd met betrekking tot de overdracht van bevoegdheden aan een
aandeelhouderscommissie in een andere vergadering dan de instelling van die
commissie, daar er in feite van een dergelijk besluit sprake is.407 Hetzelfde
geldt voor het stellen van meerderheids- en quorumeisen ten aanzien van het
besluit tot verlenging van de bevoegdhedenoverdracht. Dit besluit dient
derhalve naar mijn inzicht genomen te worden met een meerderheid van twee
derden van de stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het
geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.408

%2.2. Tussentijds ontslag en benoeming
Evenals de leden van het bestuur (art. 2:134/244 BW) en de raad van
commissarissen bij een niet-structuurvennootschap (art. 2:144/254 BW)
kunnen de leden van een aandeelhouderscommissie mijns inziens geschorst en
ontslagen worden door degene die de commissieleden benoemt. De tot benoe
ming en dus ook tot schorsing en ontslag bevoegde instantie is de algemene
vergadering.409
Door in de structuurwet de bevoegdheid tot ontslag van commissarissen niet
aan de raad van commissarissen zelf toe te kennen, wordt voorkomen dat te
spoedig of zonder voldoende redenen naar het middel van tussentijds ontslag
wordt gegrepen. Deze argumentatie is door de minister gehanteerd bij de
afwijking van het beginsel dat degene die benoemt ook kan ontslaan ten
410
aanzien van de raad van commissarissen bij structuurvennootschappen. Dit
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Zie met betrekking tot de overdracht van bevoegdheden §3.1. van hoofdstuk
2.
Zie over agendering van de overdracht van bevoegdheden aan de aandeelhouderscommissie §3.1. van hoofdstuk 2.
Zie §3.1. van hoofdstuk 2.
In die zin Asser-Maeijer 2-Ш, nr 372, p. 492. Zie met betrekking tot de
bevoegdheid tot benoeming §2.1 van hoofdstuk 2.
Memorie van Toelichting Tweede Kamer, kamerstuk 10 751, nr. 3, Zitting
1969-1970, Wetsgeschiedenis p. DCf-Art. 52k Щ- 2.
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door de minister gesignaleerde gevaar bestaat mijns inziens ook ten aanzien
van een aandeelhouderscommissie die haar eigen leden zou kunnen ontslaan.
Verder zou een recht van de aandeelhouderscommissie tot tussentijds ontslag
van haar leden de representativiteit van die commissie kunnen aantasten. Een
meerderheid binnen de aandeelhouderscommissie kan dan namelijk haar niet
welgevallige leden (dreigen te) ontslaan, en op die manier de samenstelling en
dus besluitvorming van de commissie manipuleren.
Ten aanzien van een tussentijdse benoeming geldt de procedure als in
hoofdstuk twee uiteengezet voor benoeming van de leden van een commissie
van aandeelhouders door de algemene vergadering.411
Voor wat betreft de ontslagprocedure geldt, evenals voor de benoeming, dat
hiervoor een besluit door de algemene vergadering en derhalve agendering
vereist is. In tegenstelling tot een benoemingsbesluit kan een besluit tot
ontslag van leden van de aandeelhouderscommissie mijns inziens met een
normale meerderheid genomen worden. Voor een representatieve commissie
van aandeelhouders is noodzakelijk dat commissieleden die het vertrouwen
van een normale meerderheid in de algemene vergadering verloren hebben,
ontslagen kunnen worden.412 Het is naar mijn mening wel mogelijk voor een
ontslagbesluit statutair een zeker quorum te eisen.413 Op die manier kan
worden voorkomen dat een meerderheid van de aanwezige aandeelhouders,
vormende een kleine minderheid van het geplaatste kapitaal, de leden van een
aandeelhouderscommissie kunnen ontslaan. De representativiteit van de
aandeelhouderscommissie vereist een dergelijke regeling niet, maar staat
daaraan in beginsel ook niet in de weg. Indien een quorum echter de eis van
aanwezigheid van de helft van het geplaatste kapitaal te boven gaat, komt een
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Zie §2 van hoofdstuk 2.
Voogd R.P., Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel
32, p. 284; Ingh F.J.P. van den, Naar een uitbreiding van de bevoegdheden
van de aandeelhouderscommissie?, WPNR 6068 (1992), p. 806. Anders
Lubbers A.G., De algemene vergadering van aandeelhouders en de benoeming
van commissarissen, in: Serie monografieën vanwege het Van der Heijden
Instituut deel 9, p. 61.
In die zin ook Lubbers A.G., De algemene vergadering van aandeelhouders en
de benoeming van commissarissen, in: Serie monografieën vanwege het Van
der Heijden Instituut deel 9, p. 61. Anders Voogd R.P., Serie monografieën
vanwege het Van der Heijden Instituut deel 32, p. 284; Ingh F.J.P. van den,
Naar een uitbreiding van de bevoegdheden van de aandeelhouderscommissie?,
WPNR 6068 (1992), p. 806.
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dergelijke regeling wel in strijd met de vereiste representativiteit.414 Een
normale meerderheid van het geplaatste kapitaal moet immers te allen tijde
haar ontslagbevoegdheid kunnen uitoefenen.
Een bindend voorstel of vereiste goedkeuring van de aandeelhouderscommissie (of een ander orgaan) ten aanzien van het ontslag van commissieleden door
de algemene vergadering komt naar mijn mening, evenals een dergelijke
voordracht of goedkeuring bij de benoeming, in strijd met het systeem van de
structuurwet.415 De algemene vergadering moet in vrijheid de leden van een
aandeelhouderscommissie kunnen ontslaan.
Voor een tussentijds ontslag dienen dringende redenen aanwezig te zijn.
Hierbij kan gedacht worden aan een ernstig disfunctioneren van een te
ontslaan lid. Zie in dit verband artikel 3 lid 5 van het reglement voor de
commissie van aandeelhouders van de Kas-Associatie N.V.416 Verder zal in
geval van een kwaliteitseis van aandeelhouderschap voor de leden van de
aandeelhouderscommissie het verlies van het aandeelhouderschap krachtens
een statutaire of reglementaire regeling tot ontslag dienen te leiden.417 Zie voor
verdere redenen tot verlies van het lidmaatschap artikel 1 lid 3 van het
reglement van de commissie van aandeelhouders in N.V. Verenigd Bezit
VNU; artikel 3 lid 4 van het reglement voor de commissie van aandeelhouders
van Koninklijke Nedlloyd N.V. en artikel 2 lid 2 van het reglement van de
commissie van aandeelhouders van Cindu International N.V.418
Een tussentijdse benoeming kan noodzakelijk zijn in geval van daling van het
aantal leden van de aandeelhouderscommissie beneden een aangegeven
minimumaantal .41'
Het lidmaatschap van de aandeelhouderscommissie kan verder eindigen door
het verstrijken van een statutaire maximale zittingsduur. Een dergelijke
statutaire bepaling is naar mijn mening gewenst, aangezien zonder een
dergelijke regeling de leden van een aandeelhouderscommissie in beginsel lid
kunnen blijven totdat die commissie wordt ontbonden. De wet stelt in artikel
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In die zin ook Lubbers A.G., De algemene vergadering van aandeelhouders en
de benoeming van commissarissen, in: Serie monografieën vanwege het Van
der Heijden Instituut deel 9, p. 61.
Zie omtrent een bindende voordracht of vereiste goedkeuring ten aanzien van
de benoeming van commissieleden §2.2.3 van hoofdstuk 2.
Zie Bijlage Π.
Zie hierover §2.3.1 van hoofdstuk 2.
Zie Bijlage Π.
Zie hieromtrent §1.3.2 van dit hoofdstuk.
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2:158 (268) lid 11 BW immers geen beperking aan de zittingsduur van de leden
van de aandeelhouderscommissie. De situatie zou dan kunnen ontstaan dat,
ten gevolge van wijzigingen in het aandeelhoudersbestand, de aandeelhou
derscommissie door haar ongewijzigde samenstelling niet meer representatief
is voor het collectief van aandeelhouders. Verder is het zonder een maximale
zittingsduur mogelijk dat het bestuur kan bevorderen dat een haar welgeval
lige samenstelling van de commissie in stand blijft, door de (her-)benoeming
van de leden van die commissie niet te agenderen. De aandeelhouders hebben
dan weliswaar de mogelijkheid tussentijds de leden van de commissie te
ontslaan, maar daarvoor is een ontslagbesluit van de algemene vergadering en
derhalve agendering vereist.420 Door het verlopen van de zittingstermijn
eindigt het lidmaatschap echter van rechtswege. Een ontslagbesluit door de
algemene vergadering is niet nodig.
Het meest praktische lijkt mij om met betrekking tot de zittingstermijn aan
te sluiten bij de termijn van de overdracht van bevoegdheden. Voor een
besluit tot (herbenoeming dienen immers dezelfde meerderheids- en quorumeisen te gelden als voor een besluit tot verlenging van de bevoegdhedenover
dracht. 421 Ingevolge artikel 21 lid 21.3 van de statuten van Stork N.V. wordt
een lid van de aandeelhouderscommissie benoemd voor een door de algemene
vergadering te bepalen duur van ten hoogste twee jaren. Zie ook artikel 11 lid
13 onder с van de statuten van Roto Smeets De Boer NV; artikel 1 lid 3 van
het Reglement commissie van aandeelhouders Ahold nv en artikel 3 lid 3 van
het reglement voor de commissie van aandeelhouders van de Kas-Associatie
N.V. In artikel 2 lid 2 van het reglement van de commissie van aan
deelhouders van Cindu International N.V., wordt bepaald dat de leden
worden benoemd voor de duur van de bevoegdhedenoverdracht. 422
O m te voorkomen dat de benoemingsperiode van alle leden van de aandeel
houderscommissie op hetzelfde moment afloopt, kan een regeling worden
opgenomen als in het reglement voor de commissie van aandeelhouders van
Roto Smeets De Boer N V is bepaald in artikel 2 lid 3:
"Een stemgerechtigd lid wordt benoemd door de algemene vergadering en
kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Hij treedt
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Zie over de problematiek omtrent agendering van door de aandeelhouders
gewenste onderwerpen $1.2.1. van hoofdstuk 2.
Zie voor de meerderheids- en quorumeisen ten aanzien van de benoeming van
de leden van een aandeelhouderscommissie $2.2.2. van hoofdstuk 2, en ten
aanzien van de verlenging van de bevoegdhedenoverdracht $2.1. van dit
hoofdstuk.
Zie Bijlage П.
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af in een jaarlijkse algemene vergadering volgens een door de commissie vast
te stellen rooster, doch uiterlijk in het derde kalenderjaar na het jaar van zijn
(herbenoeming. Een volgens rooster aftredend lid is één maal herkiesbaar,
mits is voldaan aan het bepaalde in lid 2."
Het is ook mogelijk zonder een statutaire of reglementaire regeling de
zittingsduur van de leden van de commissie van aandeelhouders te beperken
door de leden slechts voor een bepaalde duur te benoemen.
Een bepaling als opgenomen in de laatste zin van het hierboven geciteerde
artikel 2 lid 3 van het reglement voor de commissie van aandeelhouders van
Roto Smeets De Boer NV is zinvol indien men wenst te voorkomen dat
telkens dezelfde personen in de commissie zitting hebben en op die manier
een soort "permanente" commissie ontstaat. Zie ook artikel 3 lid 5 van het
reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd
N.V.; artikel 3 lid 3 van het reglement voor de commissie van aandeelhouders
van de Kas-Associatie N.V. en artikel 1 lid 3 Reglement commissie van
aandeelhouders Ahold nv.423
De reden om een "permanente" commissie van aandeelhouders te willen
voorkomen, lijkt mij het gevaar dat een dergelijke commissie op den duur niet
meer representatief is voor de aandeelhouders. Door de naar mijn mening
statutair te bepalen maximale zittingsduur en meerderheids- en quorumeisen
voor een besluit tot herbenoeming, wordt mijns inziens dit gevaar voldoende
bestreden. O p die wijze blijft het voor de algemene vergadering mogelijk om
de in haar ogen meest daarvoor geschikte personen te benoemen, ondanks
eventuele eerdere zittingstermijnen.

3. AANDEELHOUDERSCOMMISSIE EN JURIDISCHE FUSIE;
SPLITSING
In geval van een juridische fusie waarbij een vennootschap met een aandeelhouderscommissie als verdwijnende vennootschap is betrokken, houdt die
aandeelhouderscommissie op te bestaan. Is een dergelijke vennootschap als
verkrijgende vennootschap betrokken bij een juridische fusie, dan heeft naar
mijn mening de juridische fusie in beginsel geen invloed op het voortbestaan
van de aandeelhouderscommissie. De situatie kan dan ontstaan dat, doordat
de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap ingevolge artikel 2:311
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Zie Bijlage Π.
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lid 2 BW aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap zijn geworden, de
aandeelhouderscommissie van de verkrijgende vennootschap niet meer
representatief is. Om een dergelijke situatie zoveel mogelijk te voorkomen,
dient naar mijn mening na het voltooien van de juridische fusie zo spoedig
mogelijk een algemene vergadering bijeen geroepen te worden om over het
voortbestaan en de samenstelling van de commissie van aandeelhouders te
beslissen. De algemene vergadering van de verdwijnende vennootschap kan
eventueel als voorwaarde aan instemming met de fusie verbinden dat een
dergelijk overleg over de aandeelhouderscommissie moet plaatsvinden.
Bij een juridische fusie waarbij twee vennootschappen zijn betrokken die
beide een aandeelhouderscommissie kennen, is het naar mijn mening in
beginsel niet mogelijk om beide aandeelhouderscommissies samen te laten gaan
middels een juridische fusie tussen beide commissies. Een juridische fusie is
ingevolge artikel 2:310 lid 1 BW slechts mogelijk tussen rechtspersonen die
dezelfde rechtsvorm hebben. Zo zal een stichting-administratiekantoor in
beginsel wel kunnen fuseren met een ander stichting-administratiekantoor,
aangezien het twee stichtingen betreft.42'1 Een aandeelhouderscommissie is
mijns inziens echter in beginsel geen rechtspersoon, tenzij als zodanig
opgericht. Een besluit van de algemene vergadering tot instelling van een
aandeelhouderscommissie kan naar mijn mening niet gezien worden als een
besluit tot oprichting van een vereniging-aandeelhouderscommissie. De aandeelhouderscommissie is in beginsel ook niet als een informele vereniging te
beschouwen, daar zij zich in de regel niet in het maatschappelijke verkeer zal
gedragen als een subject van rechten en plichten.425
Een vennootschap waar een aandeelhouderscommissie is ingesteld, kan zich
ingevolge artikel 2:334a lid 2 BW splitsen in twee of meer andere vennootschappen en zelf ophouden te bestaan. In een dergelijk geval houdt ook de
aandeelhouderscommissie op te bestaan.
In geval van afsplitsing als bedoeld in artikel 2:334a lid 3 BW blijft in
beginsel de aandeelhouderscommissie bij de afsplitsende vennootschap bestaan.
Het is ingevolge artikel 2:334a lid 3 BW mogelijk dat een reeds bestaande
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Zie Ingh F.J.P. van den, Serie monografieën vanwege het van der Heijden
Instituut deel 35, p. 241-242.
Zie omtrent deze voorwaarde voor het zijn van een informele vereniging
Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 240, p. 291-292 en Hof Amsterdam 16
februari 1979, NJ 1979, 536.
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verkrijgende vennootschap bij afsplitsing een deel van het vermogen van de
afsplitsende vennootschap verkrijgt. Indien bij een dergelijke verkrijgende
vennootschap een aandeelhouderscommissie is ingesteld, heeft de afsplitsing
in beginsel geen invloed op het voortbestaan van die commissie. Indien de
aandeelhouders van de afsplitsende vennootschap ingevolge artikel 2:334e lid
1 BW ook aandeelhouders van deze verkrijgende vennootschap worden, kan
de situatie ontstaan dat de aandeelhouderscommissie van de verkrijgende
vennootschap niet meer representatief is voor alle aandeelhouders. Hier geldt
naar mijn mening hetzelfde als eerder is verdedigd ten aanzien van eenzelfde
situatie in geval van een juridische fusie.
Daar de aandeelhouderscommissie in de regel geen rechtspersoon is, kan zij
in beginsel niet worden gesplitst. Evenals een juridische fusie is een spitsing
in de zin van artikel 2:334a BW slechts mogelijk bij rechtspersonen.
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ANDERE VORMEN VAN AANDEELHOUDERSCOMMISSIES

1. DE INFORMELE AANDEELHOUDERSCOMMISSIE
Volgens Van der Grinten kan de algemene vergadering een commissie van
onderzoek instellen om de verantwoording van het bestuur aan de algemene
vergadering na te gaan, als de algemene vergadering van mening is dat dit
nodig is voor een verantwoorde beoordeling van het beleid en de handelingen
van het bestuur.426 De instelling van een dergelijke commissie moet volgens
Van der Grinten geagendeerd zijn. De algemene vergadering kan weigeren de
jaarrekening vast te stellen of goed te keuren zolang die commissie niet is
ingesteld en heeft gerapporteerd. Verder kan de algemene vergadering
besluiten, dat instelling van een dergelijke commissie onderwerp van de
agenda van de volgende vergadering zal zijn.
Commissies van goede diensten kunnen ingesteld worden ter advisering bij
gerezen problemen.427 Een voorbeeld hiervan is de commissie van goede diensten bij het investeringsfonds Noro. Die commissie heeft in 1990-1991 een
onderzoek gedaan naar vermeende ongelijke behandeling van de deelnemers
in het investeringsfonds. Volgens Kleyn heeft die commissie bij Noro goed
gewerkt.428 Als voorbeeld van een bedoelde adviescommissie kan verder
genoemd worden de aandeelhouderscommissie bij Satcom, welke commissie
een onderzoek deed naar de gang van zaken omtrent de kwaliteit van de door
die onderneming in 1993 naar buiten gebrachte informatie.429
Een "niet artikel 2:158 (268) lid 11 BW" (informele) aandeelhouderscommissie
kan door de algemene vergadering ook worden ingesteld om namens haar met
het bestuur en de raad van commissarissen te onderhandelen, zoals bijvoorbeeld is geschied door de algemene vergadering van Tonnema BV in het kader
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Handboek, nr. 258, p. 460.
In die zin de Commissie Vennootschapsrecht, nota Commissie Vennootschapsrecht, Wetsgeschiedenis p. DCf-63, en de Minister van Justitie, Memorie
van Antwoord Tweede Kamer, Kamerstuk 10 751, nr. 10, Zitting 1970-1971,
p. 12.
Aandeelhouders zoeken hun weg naar de bestuurskamer, Het Financieele
Dagblad 16 oktober 1991, p. 13.
VEB dreigt Satcom met gerechtelijke stappen, Het Financieele Dagblad 23 juni
1994.
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van een onderzoek naar de mogelijkheid van verkoop van alle aandelen aan
een derde.430
Een ander voorbeeld van een informele aandeelhouderscommissie, is de
commissie van aandeelhouders bij Vendex die de diverse familiestaken representeerde. Deze reeds bestaande commissie is regelmatig betrokken bij de
besprekingen omtrent de beursgang van Vendex. Die beursgang is vergemakkelijkt door deze vorm van overleg met een delegatie van de grote meerderheid van de aandeelhouders.
Een aandeelhouderscommissie bij een niet-structuurvennootschap is te zien
als een informele commissie van aandeelhouders.
Een groot verschil tussen formele en informele aandeelhouderscommissies is
naar mijn mening, dat aan informele commissies geen bevoegdheden kunnen
worden overgedragen. Daarvoor ontbreekt in de eerste plaats een wettelijke
basis als gegeven in artikel 2:158 (268) lid 11 BW.
Verder is naar mijn mening ook een informele commissie niet te zien als een
vennootschapsorgaan in enge zin, zodat ook aan een informele commissie
statutair geen bevoegdheden kunnen worden overgedragen en een dergelijke
commissie niet kan worden aangewezen tot uitoefening van een bevoegdheid.431 Een informele commissie van aandeelhouders is verder mijns inziens
niet te zien als een functionele eenheid die door de wet of de statuten met
beslissingsbevoegdheid in aangelegenheden de rechtspersoon betreffende is bekleed, en is derhalve ook niet te beschouwen als een vennootschapsorgaan in
ruime zin.432
Een informele aandeelhouderscommissie kan mijns inziens slechts een de
algemene vergadering of de aandeelhouders adviserende instantie zijn.
Uiteindelijke besluitvorming op grond van door een informele aandeelhouderscommissie gegeven advies geschiedt door de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan zelf informatie verlangen of van rechtswege krijgen
en die weer doorspelen naar een door haar ingestelde commissie. Om deze
omslachtige manier van doen te ontgaan, kan de algemene vergadering bevorderen dat de informatie die zij zelf kan verkrijgen aan een dergelijke informele
aandeelhouderscommissie zal worden verschaft. De algemene vergadering kan
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Zie HR 17 mei 1991, NJ 1991, 645 (Lampe/Tonnema).
Ten aanzien van een formele aandeelhouderscommissie is in §3.2. verdedigd
dat een dergelijke commissie geen vennootschapsorgaan in enge zin is.
Zie voor de uitleg van het begrip "vennootschapsorgaan" en de mogelijkheid
van een overdracht van bevoegdheden aan of aanwijzing tot uitoefening van
bevoegdheden van een vennootschapsorgaan: §3.2. van hoofdstuk 2.
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echter geen bevoegdheden aan die commissie toekennen die zij zelf niet heeft,
zodat ook voor de commissie de boeken en bescheiden niet toegankelijk zijn
433
als het bestuur daar niet mee instemt.
De besluitvorming omtrent een uitgebracht advies van de informele aandeel
houderscommissie is, als gezegd, voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien de algemene vergadering zich verplicht om conform het advies van die
aandeelhouderscommissie te besluiten, is er mijns inziens sprake van stemovereenkomsten tussen de aandeelhouders onderling. Als aandeelhouders vervol
gens niet conform het advies stemmen bij de besluitvorming in de algemene
vergadering, plegen zij in beginsel wanprestatie jegens de overige aandeelhou
ders. Hun stemmen zijn echter geldig.434
Omdat aan een informele aandeelhouderscommissie geen bevoegdheden
kunnen worden overgedragen en de uiteindelijke besluitvorming door de
algemene vergadering geschiedt, behoeft een informele commissie van
aandeelhouders -in tegenstelling tot een formele aandeelhouderscommissie- niet
representatief te zijn voor het collectief van aandeelhouders. Voor wat betreft
een informele commissie van overleg is representativiteit echter wel van
belang, wil een dergelijke commissie effectief namens de aandeelhouders
kunnen overleggen of onderhandelen. Deze representativiteit is verder van
belang voor een effectief functioneren van een informele aandeelhouderscom
missie als adviesorgaan van de algemene vergadering.
Vanwege dezelfde reden geldt het met betrekking tot de formele aandeelhou
derscommissie voor gekwalificeerde meerderheidseisen gehanteerde argument
van bescherming van de minderheid van de aandeelhouders niet ten opzichte
van een informele commissie.
Gelet op het ontbreken van de vereisten van representativiteit en de
bescherming van de minderheidsaandeelhouders ten aanzien van een informele
aandeelhouderscommissie hoeven geen meerderheids- en quorumeisen gesteld
te worden aan de instelling van een dergelijke commissie of aan de benoeming
van haar leden.
De bevoegdheid de leden van een informele commissie te benoemen, ligt bij
degene die een dergelijke commissie in-stelt. Dat kan de algemene vergadering
zijn, maar noodzakelijk is dat niet. Een informele aandeelhouderscommissie
kan ook buiten de algemene vergadering om door aandeelhouders worden
ingesteld.
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In die zin Handboek, nr. 258, p. 460.
Handboek, nr. 217.1, p. 376; Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 289, p. 359-360.
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Een informele commissie hoeft naar mijn mening niet te bestaan uit enkel
aandeelhouders. Evenals met betrekking tot een formele aandeelhouderscommissie is hier "commissie van aandeelhouders" een terminus technicus en te
lezen als een commissie voor aandeelhouders.
Ten aanzien van een informele commissie is het naar mijn mening -anders
dan bij een formele commissie- in beginsel niet noodzakelijk dat alle aandeelhouders lid moeten kunnen worden van die commissie. Dit vanwege het
ontbreken van het vereiste van representativiteit voor die commissie. Mijns
inziens kunnen er derhalve in beginsel kwaliteitseisen worden gesteld aan het
lidmaatschap van een informele aandeelhouderscommissie. Voor een effectief
functioneren van een informele aandeelhouderscommissie is als gezegd
representativiteit van die commissie wel van belang. Kwaliteitseisen gesteld
aan het lidmaatschap van een informele aandeelhouderscommissie kunnen
mijns inziens aan deze representativiteit in de weg staan.
Ten aanzien van een formele aandeelhouderscommissie is in het voorgaande
verdedigd dat de vennootschap ingevolge de beoogde gelijkberechtiging tussen
de factoren arbeid en kapitaal faciliteiten ter beschikking moet stellen, die
redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van de taak van die commissie.'13''
Hierbij is de formele aandeelhouderscommissie gelijkgesteld aan de ondernemingsraad. Beiden zijn geïnstitutionaliseerde instanties binnen de vennootschap, in tegenstelling tot een informele aandeelhouderscommissie. De analoge
toepassing van de artikelen 17 en 22 WOR geldt daarom naar mijn mening
niet ten opzichte van de informele commissie van aandeelhouders.
Ook een informele aandeelhouderscommissie kan voor langere duur geformeerd worden en functioneren als een "permanent" adviesorgaan voor de
algemene vergadering. Het is dan verstandig reglementair enkele regels te
geven omtrent het functioneren van deze commissie.
Indien de informele aandeelhouderscommissie is ingesteld door de algemene
vergadering, kan de algemene vergadering met betrekking tot het functioneren
van die commissie nadere regels geven in een reglement. Ook voor wat betreft
de oproeping en agendering voor commissievergaderingen en het stemrecht.
De algemene vergadering ontleent deze bevoegdheid aan haar recht een
dergelijke commissie in te stellen. Ook de commissie zelf kan dergelijke regels
opstellen. Hierbij geldt niet hetzelfde als voor een formele aandeelhouderscommissie, daar aan een informele commissie van aandeelhouders geen
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bevoegdheden kunnen worden overgedragen. Voor wat betreft een eventuele
termijnstelling aan te geven adviezen, dient een dergelijke termijn gesteld te
worden bij het vragen van het advies.
Een informele aandeelhouderscommissie kan te allen tijde worden opgeheven.
De leden van een dergelijke commissie kunnen te allen tijde, mits niet anders
reglementair bepaald, worden benoemd en ontslagen.
Een formele aandeelhouderscommissie kan bij een structuur-vennootschap de
taken van een informele commissie ook vervullen, andersom niet. Gezien de
vereiste representativiteit voor een effectieve overlegcommissie, is een formele
aandeelhouderscommissie bijzonder geschikt hiervoor, daar dan de representativiteit gewaarborgd is.

2. DE LEDENCOMMISSIE BIJ STRUCTUURCOÖPERATIES OF
-ONDERLINGE WAARBORGMAATSCHAPPIJEN
Artikel 2:63f BW regelt de benoeming van commissarissen bij structuurcoöperaties en -onderlinge waarborgmaatschappijen (OWM). In deze bepaling is
geen regeling opgenomen met betrekking tot een eventuele ledencommissie
vergelijkbaar met een aandeelhouderscommissie in de zin van artikel 2:158
(268) lid 11 BW. Reden hiervoor is volgens de minister, dat een dergelijke
commissie niet nodig is omdat de betrokkenheid van de leden sterk genoeg
is.416
Ook bij een structuurcoöperatie of -OWM kan de algemene ledenvergadering
door de hoeveelheid leden een log orgaan zijn. Een efficiënte belangenbehartiging van de leden kan wellicht gediend zijn met de instelling van een de
leden vertegenwoordigend orgaan, vergelijkbaar met de aandeelhouderscommissie bij grote vennootschappen.437 Evenals Schreurs-Engelaar meen ik dat
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Memorie van Toelichting Tweede Kamer, 19 775, nr. 3, Zitting 1986-1987, p.
13.
Zie Schreurs-Engelaar M.E., Serie monografieën vanwege het Van der Heijden
Instituut deel 46, p. 50-51. De auteur wijst als argument voor de instelling van
een ledenraad op het risico dat bij absentie van veel leden de besluitvorming
in de algemene ledenvergadering geschiedt door een toevallige meerderheid.
Een risico dat naar haar mening niet zonder meer wordt teniet gedaan door de
instelling van een ledenraad, met name als die raad zeer omvangrijk is.
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hiertoe geen bepaling in de geest van artikel 2:158 (268) lid 11 BW nodig is.

438

Artikel 2:39 B W geeft de mogelijkheid ingevolge een statutaire bepaling een
ledenraad in t e stellen. Indien m e n aanneemt dat het mogelijk is slechts een
aantal bevoegdheden d o o r een ledenraad uit te laten oefenen en de overige
bevoegdheden bij de algemene ledenvergadering zelf te laten, k a n een leden
raad gevormd w o r d e n op een manier vergelijkbaar met een aandeelhou
derscommissie. Een belangrijk verschil m e t de aandeelhouderscommissie is
echter dat de ledenraad voor wat betreft de h e m t o e k o m e n d e bevoegdheden
43

ingevolge de statuten de algemene vergadering v o r m t . ' D e wet lijkt zich
echter niet te verzetten tegen een constructie als bedoeld, waarbij dan t w e e
algemene vergaderingen bestaan die ieder bepaalde bevoegdheden hebben.

440

H e t a r g u m e n t dat v o o r deze stelling pleit, is dat een dergelijke structuur wel
iswaar niet w o r d t voorzien d o o r de wet, maar o o k niet strijdig is met een uit
drukkelijk wettelijke bepaling.

441

Aangezien er geen strijd met de wet is m o e t

men, indien m e n het mogelijk acht dat aan een ledenraad alle bevoegdheden
van de algemene ledenvergadering t o e k o m e n , het o o k mogelijk achten slechts
bepaalde bevoegdheden aan de ledenraad t e doen toekomen.

442

Aan de moge

lijkheden van een referendum van artikel 2:39 lid 2 BW en van de besluitvor
ming van alle leden buiten vergadering van artikel 2:40 lid 2 BW, k u n n e n
a r g u m e n t e n w o r d e n ontleend v ó ó r deze constructie, maar dit zal wel duidelijk
in de statuten moeten w o r d e n geregeld. 443

D e leden van een ledenraad moeten ingevolge artikel 2:39 lid 1 B W gekozen
w o r d e n uit en d o o r de leden van de coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij. O m t r e n t de wijze van verkiezing w o r d t slechts bepaald dat die d o o r
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Zie Schreurs-Engelaar M.E., Serie monografieën vanwege het Van der Heijden
Instituut deel 46, p. 217.
In die zin Blanco Fernández, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht deel 19, p. 120.
In die zin Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 299, p. 337-338; Stille
A.L.G.A., Losbladige Rechtspersonen, Artikel 39, p. 39-3; Schreurs-Engelaar
M.E., Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 46, p.
217. Anders Hengstrum A.J.W.M. van, Steenderen C.E.M, van, Het Nieuwe
Verenigingsrecht, Tweede druk, Serie Recht en Praktijk deel 25, Kluwer,
Deventer, 1979, p. 136.
Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 299, p. 338.
Schreurs-Engelaar M.E., Serie monografieën vanwege het van der Heijden
Instituut deel 46, p. 217.
Stille A.L.G.A., Losbladige Rechtspersonen, Artikel 39, p. 39-3; Heuff W.,
Rechtsvragenrubriek, WPNR 5445 (1978), p. 513.
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de statuten wordt geregeld, echter altijd op een dergelijke manier dat elk lid
middellijk of onmiddellijk aan de verkiezing kan deelnemen. Het is mogelijk
statutair te bepalen dat de afgevaardigden worden aangewezen door het
bestuur, mits het bestuur rechtstreeks of middellijk door de leden is gekozen.444 Een andere mogelijkheid om het bestuur invloed te geven op de
benoeming van de afgevaardigden is een statutaire bepaling inhoudende een
bindende voordracht door het bestuur bij de verkiezing van de afgevaardigden.445
Enige belangrijke verschillen tussen een ledenraad bij een grote coöperatie of
-OWM en een aandeelhouderscommissie bij een grote n.v. of b.v. zijn:
1. Een ledenraad kan alleen bestaan uit leden van de coöperatie of OWM, in
een aandeelhouderscommissie daarentegen kunnen ook niet-aandeelhouders
lid zijn.
2. Een ledenraad heeft in tegenstelling tot een aandeelhouderscommissie een
statutaire basis nodig.
3. In tegenstelling tot aan een aandeelhouderscommissie zijn aan een ledenraad in beginsel alle ledenbevoegdheden toekenbaar.
4. In tegenstelling tot de overdracht van bevoegdheden aan een aandeelhouderscommissie is de toekenning van bevoegdheden aan een ledenraad
enkel middels een statutenwijziging herroepbaar.
5. Een ledenraad vormt, in tegenstelling tot een aandeelhouderscommissie, de
algemene vergadering met betrekking tot de toegekende bevoegdheden.
6. Bij een ledenraad bestaan verschillende mogelijkheden om statutair aan het
bestuur invloed op de benoeming van afgevaardigden toe te kennen. Bij
een aandeelhouderscommissie is een dergelijke beïnvloeding van de
benoeming van de leden strijdig met het systeem van de structuurwet.
Zie voor wat betreft in statuten van grote coöperaties aangetroffen bepalingen
omtrent een ledenraad onderdeel Ш.А van het statutenonderzoek verricht
door Schreurs-Engelaar in het kader van haar proefschrift, en omtrent een met
een aandeelhouderscommissie vergelijkbare ledenraad onderdeel III.B ("leden
commissies") van haar statutenonderzoek. 446
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Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 296, p. 336; Schreurs-Engelaar M.E.,
Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 46, p. 51.
Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 297, p. 336; Schreurs-Engelaar M.E.,
Serie monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 46, p. 52.
Schreurs-Engelaar M.E., Serie monografieën vanwege het Van der Heijden
Instituut deel 46, p. 268-296.
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VERSTERKING POSITIE AANDEELHOUDERS

1. DISCUSSIE OVER CORPORATE GOVERNANCE
In de naar aanleiding van een op 15 juni 1993 te Rotterdam gehouden
symposium447 ontstane discussie omtrent het structuurregime, wordt met name
gepleit voor een beter toezicht op de raad van commissarissen. Commissarissen dienen verantwoording af te leggen aan de aandeelhouders. Van den Hoek
meent dat die plicht met zoveel woorden in de wet neergelegd dient te worden.448 Ook wordt een wijziging van het systeem van benoeming en ontslag
van commissarissen in de structuurwet bepleit.
Staatssecretaris Kosto geeft in zijn rede bij het in ontvangst nemen van de
congresbundel449 echter aan niet voor een wetswijziging te voelen. Naar zijn
mening is het wenselijk te bezien, hoe door gebruik van de huidige wettelijke
mogelijkheden een effectieve controle op de taakuitoefening door de commissarissen kan worden bereikt. In de recente literatuur wordt een ingrijpende
wijziging van de structuurwet meestal eveneens van de hand gewezen.450 Gelet
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"Naar nieuwe machtsverhoudingen in de Nederlandse vennootschappen",
georganiseerd door de Erasmus Universiteit.
Hoek P.C. van den, Nawoord, in: Naar een nieuwe machtsdeling in de
Nederlandse vennootschap, Kluwer, Deventer, 1994, p. 65; De toekomst van
de structuurregeling, TVVS 1992, p. 278. Anders Glasz J.R., De commissaris
ter verantwoording, T W S 1993, p. 260 e.v; Enige beschouwingen over zinvol
commissariaat, Serie recht en praktijk deel 84, Kluwer, Deventer, 1995, p. 9495. Laatstgenoemde meent dat een verantwoordingsplicht van de commissarissen gegrond kan worden op artikel 7:403 lid 2 BW en het vennootschappelijk
systeem.
Wildenberg I.W., Zwetsloot F.J.M., Naar een nieuwe machtsdeling in de
Nederlandse vennootschap, Kluwer, Deventer, 1994.
Zie bijvoorbeeld Honée H.J.M.N., Column: Rumoer rond structuurcommissarissen, NV 73 (1995), p. 41, waarop een reactie van Cornells H J . in NV 73
(1995), p. 105; Brink M., De discussie over de Structuurwet anders bezien, NV
72 (1994), p. 240; Grinten W.C.L. van der, De structuurvennootschap in
discussie, NJB 1994, p. 85; Slagter W.J., reactie op het artikel van Van der
Grinten in NJB 1994, p. 85, NJB 1994, p. 445, met naschrift van Van der
Grinten; Vlis P. van der, Enkele aanbevelingen rond het aanbevelingsrecht,
T W S 1996, p. 33; Calkoen W.J.L., De Commissie Corporate Governance
'Peters' zwengelt discussie aan, TVVS 1996, p. 338; Reactie van het VNONCW, NV 75 (1997), p. 104. Zie ook Koning F., Corporate governance en
het recht van bezwaar in de structuurregeling, NV 75 (1997), p. 20; Mohr
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op het belang van de structuurwet op het gebied van gelijkberechtiging van
de factoren kapitaal en arbeid is naar mijn mening deze afwijzing juist. Een
onderzoek naar de wenselijkheid van een ander benoemingsstelsel is door de
SER neergelegd in haar advies van 13 april 1984/51 Een nieuw onderzoek naar
die wenselijkheid zal, naar van den Hoek terecht stelt, slechts een herhaling
van zetten opleveren/ 52
Wel wordt soms ter aanscherping van het structuurregime een toevoeging van
een vierde bezwaargrond aan artikel 2:158 (268) lid 6 BW bepleit, inhoudende:
een geobjectiveerd gebrek aan vertrouwen met betrekking tot een kandidaatcommissaris.453 Van een dergelijk gebrek aan vertrouwen kan volgens de voorstanders van deze vierde bezwaargrond slechts sprake zijn, indien dit gebrek
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A.L., De rol van de Ondernemingskamer in het kader van de problematiek
rond beschermingsconstructies en betwiste overnames, in: 25 jaar ondernemingskamer, SDU, 's-Gravenhage, 1996, p. 101-103. Anders het FNV en
CNV, reactie op het rapport Corporate Governance, NV 75 (1997), p. 101
resp. 120; Boot A.W.A., Naar een dynamischer structuurregime, NV 73
(1995), p. 280; Buijs D.C., Corporate Governance in Nederland, de niet
uitgesproken aanbevelingen van de Commissie Peters, T W S 1997, p. 302;
Voûte-Droste Hella, Corporate governance met een gemoderniseerd structuurregime, Tvl 1997/2, p. 33. De auteurs menen dat een wijziging van de
benoemingsprocedure van commissarissen wenselijk is. Ook de Vereniging van
Effectenbezitters is blijkens haar reactie op voornoemd rapport, NV 75 (1997),
p. 113, niet tevreden met het huidige coöptatiesysteem. Daar het structuurregime als geheel echter niet ter discussie staat, acht de Vereniging van Effectenbezitters in ieder geval de volgende wijziging nodig: de algemene vergadering dient de mogelijkheid te krijgen een bestuurder te ontslaan met een
tweederde meerderheid in een vergadering waarin minimaal 50% van het
kapitaal is vertegenwoordigd. Zie ook Timmerman L., Het rapport Peters en
het functioneren van de aandeelhoudersvergadering, in: Lustrumbundel 1997
Vereniging voor Effectenrecht; De opkomst van een rechtsgebied, Serie
monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut, Vennootschaps- en
Rechtspersonenrecht deel 58, p. 150, 154 en 155.
SER-advies 1984/06, Advies raden van commissarissen structuurvennootschappen, 13 april 1984.
Hoek P.C. van den, Nawoord, in: Naar een nieuwe machtsdeling in de
Nederlandse vennootschap, Kluwer, Deventer, 1994, p. 66.
Zie SER-advies 1984/06, Advies raden van commissarissen structuurvennootschappen, 13 april 1984, p. 62, waar vijf Kroonleden van de SER zulks
bepleiten; Hoek P.C. van den, De toekomst van de structuurregeling, T W S
1992, p. 278; Slagter W.J., De structuurregeling op de helling?, in: Naar een
nieuwe machtsdeling in de Nederlandse vennootschap, Kluwer, Deventer,
1994, p. 25; Nederlands Centrum voor Commissarissen en Directeuren, Negen
aanbevelingen inzake het structuurregime, in: Naar een nieuwe machtsdeling
in de Nederlandse vennootschap, Kluwer, Deventer, 1994, p. 60.
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is gemotiveerd en met bewijsbare feiten is ondersteund. Dit opdat het op dat
gebrek gebaseerde bezwaar door de Ondernemingskamer kan worden getoetst.
Uit de uitspraken van de SER 21 oktober 1983, NV 62 (1984), p. 110-111
(Amfas) en Hof Amsterdam (OK) 11 april 1991, NJ 1991, 533, m.nt. Ma
(REGEV) blijkt dat volgens de SER en de Ondernemingskamer op ongeschiktheid van een voorgedragen kandidaat-commissaris wegens een geobjectiveerd gebrek aan vertrouwen als bezwaargrond een beroep kan worden
gedaan. In een onderhavig geval dienen dan voldoende objectieve gronden
voor het ontbreken van het vertrouwen te worden aangevoerd en aannemelijk
gemaakt.454 Van Schilfgaarde meent dat een toevoeging van een vierde
bezwaargrond -geobjectiveerd gebrek aan vertrouwen- niet nodig is, omdat die
gezien de zojuist aangehaalde uitspraken van de SER en de Ondernemingskamer al wordt bestreken door de huidige bezwaargrond "ongeschiktheid".455
Mohr stelt voor een vierde bezwaargrond aan artikel 2:158 (268) lid 6 BW toe
te voegen, inhoudende: "een te billijken gebrek aan vertrouwen en (in de
wettelijke betekenis van: en/of) te billijken twijfel omtrent diens geschiktheid". De Ondernemingskamer kan dan onderzoeken of, alle belangen van het
concrete geval in aanmerking genomen, het gebrek aan vertrouwen of de
twijfel omtrent de geschiktheid te billijken is. Een dergelijk gebrek hoeft
derhalve niet hard gemaakt te worden door degene die daarop een beroep doet
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Zie ook SER-advies 1984/06, Advies raden van commissarissen structuurvennootschappen, 13 april 1984, p. 61.
Schilfgaarde P. van, Geschillen bij de toepassing van de structuurregeling, in:
Geschillen in de onderneming, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen deel 1, Kluwer, Deventer, 1984, p. 4.
In die zin ook Glasz J.R., De commissaris en het structuurregime, T W S
1994, p. 118. Zie ook het CNV in haar reactie op het rapport Corporate
Governance, reactie van het CNV, NV 75 (1997), p. 116. De Commissie
Corporate Governance, Corporate Governance in Nederland, Een aanzet tot
verandering en een uitnodiging tot discussie, 28 oktober 1996, nr. 5.3, p. 20,
stelt dat uitgangspunt is dat de raad van bestuur en de raad van commissarissen het vertrouwen van de algemene vergadering zullen moeten hebben. De
commissie beveelt aan daarmee ook bij het benoemingsbeleid rekening te
houden. In reactie hierop geeft het CNV te kennen dat bij de benoeming van
een commissaris in een structuurvennootschap een beroep kan worden gedaan
op de ongeschiktheid van een kandidaat wegens gebrek aan vertrouwen bij de
algemene vergadering of de ondernemingsraad, voor zover voor dit ontbreken
van vertrouwen voldoende objectieve gronden worden aangevoerd en aannemelijk gemaakt.
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middels het wijzen op bepaalde misslagen, gebreken of onbekwaamheden van
de desbetreffende kandidaat.456
Koning is, mijns inziens terecht, van mening dat de huidige bezwaarrechten
geen aanvulling nodig hebben. Zijns inziens ligt het probleem niet bij de
bezwaargronden, maar bij de manier waarop het recht van bezwaar in de
rechtspraak wordt benaderd. Hij is de mening toegedaan dat de aard van het
wettelijk systeem meebrengt dat de Ondernemingskamer een bezwaar op
grond van ongeschiktheid van een kandidaat, waaronder ook een bezwaar
wegens een gebrek aan vertrouwen kan worden begrepen, slechts ongegrond
mag verklaren wanneer het bezwaarmakend orgaan in redelijkheid niet tot
zijn bezwaar heeft kunnen komen.457 De Ondernemingskamer dient derhalve
het gemaakte bezwaar marginaal te toetsen. Dit criterium acht Koning eveneens wenselijk bij de beoordeling van een bezwaar op grond van de verwachting dat de raad van commissarissen niet naar behoren zal zijn samengesteld.458 De door de Ondernemingskamer tot nog toe gehanteerde norm dat
een bezwaar tegen een commissarisbenoeming middels voldoende objectieve
gronden aannemelijk gemaakt moet worden, houdt in dat een bezwaar zelden
gehonoreerd zal worden. De door Koning voorgestane norm voor de beoordeling door de Ondernemingskamer van een bezwaar tegen een voorgenomen
benoeming van een commissaris, betekent dat een bezwaar meer kans van
slagen heeft.459 Hierbij dient wel in het oog gehouden te worden dat deze
marginale toetsing geen louter subjectief veto-recht inhoudt. Alle omstandigheden van het geval moeten immers door de Ondernemingskamer in
aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de redelijkheid van het
gemaakte bezwaar.
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Mohr A.L., De rol van de Ondernemingskamer in het kader van de problematiek rond beschermingsconstructies en betwiste overnames, in: 25 jaar
ondernemingskamer, SDU, 's-Gravenhage, 1996, p. 103. Schilfgaarde P. van,
Van de BV en de NV, nr. 141, p. 371, meent eveneens dat de uitspraak in de
Amfas-zaak inhoudt dat een gebrek aan vertrouwen hard gemaakt moet
worden door te wijzen op bepaalde misslagen, gebreken of onbekwaamheden.
Koning F., Corporate governance en het recht van bezwaar in de structuurregeling, NV 75 (1997), p. 18-19. Zie ook Schilfgaarde P. van, Van de BV
en de NV, nr. 141, p. 371.
Koning F., Corporate governance en het recht van bezwaar in de structuurregeling, NV 75 (1997), p. 19. Anders Schilfgaarde P. van, Van de BV en
de NV, nr. 141, p. 371.
Zie Koning F., Corporate Governance en het recht van bezwaar in de structuurregeling, NV 75 (1997), p. 18-19.
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In navolging van Koning is naar mijn mening ter versterking van de invloed
van de aandeelhouders en werknemers op de samenstelling van de raad van
commissarissen in beginsel geen wetswijziging nodig. Het kan echter zin
hebben in de wet deze wijze van beoordeling van een bezwaar door de
Ondernemingskamer neer te leggen. Dit om te bewerkstelligen dat de
Ondernemingskamer in de toekomst de gemaakte bezwaren zal toetsen aan
de hand van die norm.
De commissie van aandeelhouders kan bij de beoordeling van de taakuitoefe
4 0
ning van de commissarissen een rol spelen. * De aandeelhoudersrechten van
aanbeveling en bezwaar kunnen effectiever uitgeoefend worden. Aan het
bezwaar van ondeskundigheid en onervarenheid van de te beslissen aandeel
houders, kan tegemoet worden gekomen door bekwame mensen te benoemen
tot lid van een aandeelhouderscommissie. De (her)benoemingsprocedure kan
dan een serieuze toets vormen voor taakuitoefening van de commissarissen.
Hiervoor is het echter wel van belang dat een door de aandeelhouderscom
missie gemaakt bezwaar wordt beoordeeld als eerder bepleit, waardoor het
bezwaar van de aandeelhouderscommissie meer kans van slagen zal hebben.
In het kader van het toezicht op de taakuitoefening van de commissarissen
staat een aandeelhouderscommissie ook de mogelijkheid van het indienen van
een verzoek aan de Ondernemingskamer tot ontslag van een commissaris
vanwege verwaarlozing van zijn taak of een andere in artikel 2:161 (271) lid
2 BW genoemde reden ten dienste. 461 De grond voor het verzoek zal dan vol
doende objectief aannemelijk gemaakt dienen te worden door de verzoeker.
Enkel marginale toetsing is in geval van een verzoek op grond van artikel
2:161 (271) lid 2 BW in strijd met het systeem van de structuurwet. De
commissarissen dienen in dat systeem immers onafhankelijk te kunnen
functioneren. De mogelijkheid van tussentijds ontslag in artikel 2:161 (271) lid
2 BW is slechts gegeven voor "noodgevallen",4*2 ter bevordering van het
onafhankelijk functioneren van de commissarissen.463
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In die zin ook Wessels В., Concern en commissaris, in: Dossier over onderne
ming, Financiën en Recht, Onderneming & Concern, p. 40.
Daarnaast kan een commissaris in een enquêteprocedure bij wijze van voorziening worden ontslagen. Zie Memorie van Toelichting, kamerstuk 10 751, nr.
3, Zitting 1969-1970, Wetsgeschiedenis p. Ш-Art. 52k (Ш)- 2; Asser-Maeijer 2Ш, nr. 378, p. 499.
Zie Memorie van Toelichting, kamerstuk 10 751, nr. 3, Zitting 1969-1970,
Wetsgeschiedenis p. Ш-Art. 52k (Ш)- 2.
In die zin Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 378, p. 499.
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De in artikel 2:161 (271) lid 1 BW gegeven zittingstermijn voor commissarissen is gebaseerd op het beginsel dat de raad van commissarissen het
vertrouwen behoort te hebben van aandeelhouders en werknemers.464 In de
literatuur is wel bepleit deze zittingsduur te verkorten teneinde het vertrouwen van de aandeelhouders en werknemers in de raad van commissarissen een
grotere rol toe te kennen.4*5 Voor een dergelijke verkorting in een individueel
geval is geen wetswijziging nodig, aangezien een statutaire beperking van de
wettelijke zittingstermijn mogelijk is.466 Een korte zittingstermijn heeft echter
als nadeel dat een commissaris aan het einde van zijn termijn net ingewerkt
is.467 Door een serieuze invloed van aandeelhouders en werknemers op de
(her) benoeming van een commissaris wordt hét vertrouwen van de aandeelhouders en werknemers in een commissaris voldoende gewaarborgd. Daartoe
is niet ook nog een verkorting van de zittingsduur nodig. Dit vereiste vertrouwen staat mijns inziens echter wel een langere wettelijke zittingstermijn
dan de de vier jaren-termijn van artikel 2:161 (271) BW in de weg.
Timmerman wenst de structuurwet in zoverre te wijzigen dat aan zowel de
algemene vergadering als aan de ondernemingsraad de mogelijkheid wordt
gegeven om de Ondernemingskamer te verzoeken een bestuurder te ontslaan.
De algemene vergadering krijgt dan een instrument om iets te ondernemen
tegen een bestuur waarin zij het vertrouwen heeft verloren.468 In een structuurvennootschap wordt door de raad van commissarissen toezicht gehouden
op het bestuur. Als behorende bij dit toezicht komt aan de raad van
commissarissen ingevolge artikel 2:162 (272) BW de bevoegdheid toe bestuurders te ontslaan. De algemene vergadering van een structuurvennootschap is
naar mijn mening veelal niet competent om het door het bestuur gevoerde
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Memorie van Toelichting, kamerstuk 10 751, nr. 3, Zitting 1969-1970,
Wetsgeschiedenis p. IXf-Art. 52k (Ш)-1.
Zo pleiten Hoek P.C. van den, De toekomst van de structuurregeling, T W S
1992, p. 278 en Ophof H.P.J., Renovatie van het structuurregime, in: Naar
een nieuwe machtsdeling in de Nederlandse vennootschap, Kluwer, Deventer,
1994, p. 10, voor een zittingstermijn van twee jaren.
Zie Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 377, p. 498; Departementale Richtlijnen 1986, §14.
Zie Slagter W.J., De structuurregeling op de helling?, in: Naar een nieuwe
machtsdeling in de Nederlandse vennootschap, Kluwer, Deventer, 1994, p. 26.
Ook de Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in Neder
land, De Veertig Aanbevelingen, 25 juni 1997, nr. 2.7., p. 12, denkt aan een
benoemingsperiode van vier jaren.
Timmerman L., Het rapport Peters en het functioneren van de aandeel
houdersvergadering, in: Lustrumbundel 1997 Vereniging voor Effectenrecht;
De opkomst van een rechtsgebied, Serie monografieën vanwege het Van der
Heijden Instituut, Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht deel 58, p. 154-155.
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beleid verantwoord te beoordelen. Het voorstel van Timmerman behelst
derhalve naar mijn mening terecht geen toekenning van de bevoegdheid tot
ontslag van bestuurders aan de algemene vergadering van een structuurvennootschap.469 Zijn voorstel kan een mogelijkheid zijn om gevolgen te
verbinden aan een gebrek aan vertrouwen van aandeelhouders en werknemers
in een bestuur. Dan dient mijns inziens echter, evenals bij een verzoek tot
ontslag van een commissaris ingevolge artikel 2: 161 (271) lid 2 BW, wel
duidelijk te zijn welke redenen aan een dergelijk verzoek ten grondslag
moeten liggen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de verwaarlozing
van de taak van de bestuurder of een geobjectiveerd gebrek aan vertrouwen
in de bestuurder. Verder dient naar mijn mening, naast deze nieuwe mogelijkheid voor de algemene vergadering en de ondernemingsraad, de bestaande
ontslagbevoegdheid van de raad van commissarissen intact te blijven.
Een door de voorzitter van de Vereniging voor de Effectenhandel op 9 april
1996 geïnstalleerde Commissie Corporate Governance geeft zowel in haar
concept-rapport van 28 oktober 1996, als in haar definitieve rapport van 25
juni 1997 te kennen niet voor een wijziging van de structuurregeling te
voel en, 470
De Commissie Corporate Governance heeft zich blijkens de haar eindrapport
begeleidende brief bij haar werkzaamheden gericht op die aspecten van
corporate governance471, die het samenspel van en evenwicht tussen toezicht,
leiding en kapitaalverschaffers binnen de onderneming bepalen. Daarbij zegt
de commissie er bij het opstellen van haar aanbevelingen wel op te hebben
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Anders Vereniging van Effectenbezitters, Reactie van de Vereniging van
Effectenbezitters, NV 75 (1997), p. 113.
Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in Nederland, Een
aanzet tot verandering en een uitnodiging tot discussie, 28 oktober 1996, nr.
5.3, p. 20 en nr. 5.6.4, p. 25; Commissie Corporate Governance, Corporate
Governance in Nederland, De Veertig Aanbevelingen, 25 juni 1997, nr. 5.3.,
p. 20 en nr. 5.6.4., p. 25.
De commissie omschrijft het begrip corporate governance als: "een stelsel van
omgangsvormen voor bij de vennootschap en haar onderneming betrokken
direct belanghebbenden -met name bestuurders, commissarissen en kapitaalverschaffers- inhoudende een aantal regels voor goed bestuur en goed toezicht en
regels voor een verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
die een evenwichtige invloed bewerkstelligen van de bij de vennootschap en
haar onderneming betrokkenen." Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in Nederland, Een aanzet tot verandering en een uitnodiging
tot discussie, 28 oktober 1996, nr. 1.2, p. 10; Commissie Corporate Governance, De Veertig Aanbevelingen, 25 juni 1997, nr. 1.2, p. 10.
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gelet, dat deze geen afbreuk doen aan de positie van werknemers en andere
betrokkenen. De commissie betoogt zowel in haar concept-rapport als in haar
eindrapport dat het van essentieel belang is dat alle betrokkenen, waaronder
de kapitaalverschaffers, gebruik maken van hun invloedsmogelijkheden.472
Verder is de commissie van mening dat bij herbenoeming van commissarissen
een serieuze toetsing aan een gewenst profiel dient plaats te vinden.473 Ook
hoort volgens de commissie in de algemene vergadering een grondige discussie
tussen ondernemingsbestuurders en kapitaalverschaffers plaats te vinden over
de verantwoording van het bestuur en de raad van commissarissen."74
De Commissie Corporate Governance meent dat de bedoelde toetsing en
discussie in de algemene vergadering dient plaats te vinden. Zij stelt vervolgens
dat voor een goed functioneren van een algemene vergadering vereist is dat de
presentie van kapitaalverschaffers omhoog gaat en dat alle soorten kapitaalverschaffers op representatieve en evenwichtige wijze hun mening omtrent aan
de orde zijnde onderwerpen kunnen geven.475
De representativiteit van de algemene vergadering kan volgens de commissie
worden verhoogd middels een efficiënt proxy solicitation systeem, waarvan
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Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in Nederland, Een
aanzet tot verandering en een uitnodiging tot discussie, 28 oktober 1996, nr.
1.2, p. 10; Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in
Nederland, De Veertig Aanbevelingen, 25 juni 1997, nr. 1.2., p. 10.
Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in Nederland, Een
aanzet tot verandering en een uitnodiging tot discussie, 28 oktober 1996, nr.
2.7, p. 11; Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in
Nederland, De Veertig Aanbevelingen, 25 juni 1997, nr. 2.7., p. 11.
Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in Nederland, Een
aanzet tot verandering en een uitnodiging tot discussie, 28 oktober 1996, nr.
5.2, p. 20; Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in
Nederland, De Veertig Aanbevelingen, 25 juni 1997, nr. 2.7., p. 20. Zie ook
Timmerman L., Het rapport Peters en het functioneren van de aandeelhoudersvergadering, in: Lustrumbundel 1997 Vereniging voor Effectenrecht; De
opkomst van een rechtsgebied, Serie monografieën vanwege het Van der
Heijden Instituut, Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht deel 58, p. 149.
Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in Nederland, Een
aanzet tot verandering en een uitnodiging tot discussie, 28 oktober 1996, nr.
5.2, p. 20; Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in
Nederland, De Veertig Aanbevelingen, 25 juni 1997, nr. 5.2, p. 20. Zie ook
Boogert M.W. den, De orde van de algemene vergadering, NV 75 (1997), p.
216-217.
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de uitvoering aan een neutraal orgaan dient te worden opgedragen.476 In een
haar eindrapport begeleidende brief geeft de commissie aan dat zij proxy solicitation niet ziet als een wondermiddel voor een niet goed functionerende
algemene vergadering. Wel kan het volgens haar bijdragen aan een grotere
betrokkenheid van de kapitaalverschaffers bij de besluitvorming in de algemene vergadering, en zal het de communicatie tussen de onderneming en de
kapitaalverschaffers en tussen de kapitaalverschaffers onderling kunnen
bevorderen. In diverse reacties op het concept-rapport van de Commissie
Corporate Governance wordt een systeem van proxy solicitation eveneens
gezien als een mogelijkheid om de representativiteit van de algemene vergadering te vergroten. Een mogelijkheid die echter nog nadere studie behoeft.477
Daarbij geeft de Vereniging van Effectenbezitters te kennen een systeem van
proxy solicitation slechts acceptabel te vinden indien de kosten worden
gedragen door de uitgevende instellingen. Het VNO-NCW daarentegen is,
evenals de Commissie Corporate Governance, van mening dat kapitaalverschaffers die van dit systeem gebruik maken de kosten daarvan moeten dragen.478 Naast deze kostenproblematiek zal het ontwerpen van een systeem van
proxy solicitation naar alle waarschijnlijkheid tamelijk ingewikkeld worden,
gelet op de regelgeving terzake in andere landen.479
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Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in Nederland, Een
aanzet tot verandering en een uitnodiging tot discussie, 28 oktober 1996, nr.
5.4.4, p. 22 en nr. 5.9, p. 26; Commissie Corporate Governance, Corporate
Governance in Nederland, De Veertig Aanbevelingen, 25 juni 1997, nr. 5.4.4,
p. 22 en nr. 5.9, p. 26.
Zie de reactie van het VNO-NCW, NV 75 (1997), p. 106; reactie van de
Vereniging van Effectenbezitters, NV 75 (1997), p. 114; reactie van de
Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen, NV 75 (1997), p. 115 en 117,
waarbij verwezen wordt naar een lopend onderzoek naar de mogelijkheid om
een efficiënt proxy solicitation systeem te creëren. Naar verluidt is men
doende met een pilot project waarin enkele grote ondernemingen en banken
participeren.
Zie de reactie van het VNO-NCW, NV 75 (1997), p. 106 en Commissie
Corporate Governance, Corporate Governance in Nederland. Een aanzet tot
verandering en een uitnodiging tot discussie, 28 oktober 1996, nr. 5.9, p. 26;
Commissie Corporate Governance, De Veertig Aanbevelingen, 25 juni 1997,
nr. 5.9, p. 26.
Zie Maeijer J.M.M., Proxy solicitation; beschermingsconstructies, in: Ontwikkelingen in het effectenverkeersrecht, Serie monografieën vanwege het Van der
Heijden Instituut, Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht deel 50, Kluwer,
Deventer, 1996, p. 119-128; Posch L.J., Proxy solicitation, NV 75 (1997), p.
264-275.
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Voor zover proxy solicitation tot doel heeft de algemene vergadering tot een
betere gesprekspartner voor het bestuur en de raad van commissarissen te
vormen in het kader van het afleggen van verantwoording aan de aandeelhouders480, zou als alternatief voor een dergelijk systeem gedacht kunnen
worden aan de instelling van een aandeelhouderscommissie als overlegorgaan.
Indien bekwame mensen zijn benoemd tot lid van die commissie vormt zij
een deskundige gesprekspartner voor het bestuur en de raad van commissarissen, welke bovendien representatief is voor de aandeelhouders. De uiteindelijke verantwoording aan de aandeelhouders middels de jaarrekening dient
echter in de algemene vergadering te geschieden. De onmogelijkheid om de
bevoegdheden tot vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening over te
dragen aan een aandeelhouderscommissie wordt besproken in de volgende
paragraaf.
Verder is de Commissie Corporate Governance van mening dat de kapitaalverschaffers invloed moeten kunnen uitoefenen op:
- majeure wijzigingen in de aard en de omvang van de onderneming;
- het dividendbeleid (de hoogte van het dividend en de dividendvorm);
- de omvang en de samenstelling van het aandelenkapitaal;
- het strategisch beleid van de vennootschap;
- statutenwijziging;
- vaststelling en/of goedkeuring van de jaarrekening.
Bij de eerste twee punten ligt volgens de commissie de nadruk op de aan
kapitaalverschaffers te verstrekken informatie, bij de overige punten op de uit
te oefenen invloed.481
De Commissie Corporate Governance deelt in haar rapport mee dat voor
wat betreft een nadere regeling ten aanzien van het gebruik van beschermingsconstructies, het in voorbereiding zijnde wetsontwerp daaromtrent moet
worden afgewacht.482 Met betrekking tot dit wetsvoorstel geeft de minister van
financiën in een brief te kennen dat een zekere bescherming van Nederlandse
vennootschappen tegen onvriendelijke overnames middels beschermingscon-

480
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482
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Ook in het thans geldende recht dienen het bestuur en de raad van commissarissen aan de aandeelhouders verantwoording af te leggen over de vervulling
van hun taak. Zie hierover Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 319, p. 411 en nr. 358, p.
470-471.
Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in Nederland, De
Veertig Aanbevelingen, 25 juni 1997, nr. 5.5, p. 22.
Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in Nederland, De
Veertig Aanbevelingen, 25 juni 1997, nr. 5.1, p. 19.

Versterking poñtie aandeelhouders

structies gewenst is.483 Dit uitgangspunt wordt door de bewindslieden herhaald
in de Memorie van Toelichting bij wetsvoorstel 25 732 tot invoering van de
mogelijkheid tot het treffen van bijzondere maatregelen door de Ondernemingskamer over zeggenschap in de naamloze vennootschap. m In dat wetsvoorstel worden beschermingsconstructies in beginsel toelaatbaar geacht, maar
wordt de toepassing van dergelijke maatregelen onder bepaalde omstandigheden beperkt in tijd. Het zou derhalve te ver gaan indien, hetgeen overigens
niet wordt bepleit door de Commissie Corporate Governance, thans de mogelijkheid van toekenning of overdracht van de emissiebevoegdheid ingevolge
het eerste lid van artikel 2:96 of 206 BW aan te tasten. Dat is echter het geval
indien aan de algemene vergadering invloed wordt toegekend ten aanzien van
voorgenomen emissies in die zin, dat de algemene vergadering voor ieder
specifiek geval alsnog goedkeuring moet verlenen of dat de emissiebevoegdheid
enkel aan de algemene vergadering dient toe te komen. De door de Commissie
Corporate Governance gewenste invloed van kapitaalverschaffers ten aanzien
van een voorgenomen emissie dient naar mijn mening derhalve tot uiting te
komen in een plicht achteraf tot verantwoording aan de algemene vergadering
omtrent het gebruik van de emissiebevoegdheid.485 Ook kan worden gedacht
aan een hoorplicht ten aanzien van een voorgenomen emissiebesluit als
hieronder bepleit.
De invloed van kapitaalverschaffers op het gecertificeerd zijn van de aandelen
dient eveneens van dien aard te zijn, dat certificering als mogelijke beschermingsconstructie niet aangetast wordt. Ter vergroting van de invloed van
certificaathouders op de besluitvorming in de algemene vergadering wordt in
de administratievoorwaarden of de statuten van een administratiekantoor wel
voorzien in een vergadering van certificaathouders waaraan bepaalde bevoegdheden worden toegekend. Bijvoorbeeld ten aanzien van de benoeming van de
bestuurders van het administratiekantoor. Ook kan worden bepaald dat het
administratiekantoor ten aanzien van bepaalde besluiten zal stemmen
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Brief van de minister van financiën aan de Tweede Kamer van 28 februari
1996, vergaderjaar 1995-1996, kamerstuk 24 400 K B , nr. 22, p. 1. In die zin
ook Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in Nederland,
De Veertig Aanbevelingen, 25 juni 1997, nr. 5.1, p. 19.
Memorie van Toelichting Tweede Kamer, Kamerstuk 25 732, nr. 3, Zitting
1997-1998, p. 3 en 6.
Het VNO-NCW is blijkens zijn reacue op het concept-rapport van de
Commissie Corporate Governance, Reactie van het VNO-NCW, NV 75
(1997), p. 105, van mening dat de beraadslaging en besluitvorming in de
algemene vergadering omtrent een machtiging tot emissie reeds voldoende
invloed aan de kapitaalverschaffers geeft.
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overeenkomstig het standpunt van de vergadering van certificaathouders.'186
Naar mijn mening kan een commissie van certificaathouders, vergelijkbaar
met een aandeelhouderscommissie, de aan de vergadering van certificaathouders toekomende bevoegdheden effectiever uitoefenen indien de bedoelde
vergadering bestaat uit veel certificaathouders. De instelling van die commissie
heeft meer zin naarmate de vergadering uit meer certificaathouders bestaat. De
administratievoorwaarden of de statuten van het administratiekantoor zouden
dan dienen te voorzien in de mogelijkheid voor de vergadering van certificaathouders om een dergelijke commissie in te stellen. De bedoelde bevoegdheden kunnen dan door de vergadering van certificaathouders aan die
commissie worden overgedragen. Een dergelijke regeling dient de representativiteit van de commissie en bescherming van de minderheid van de
certificaathouders te waarborgen, evenals dat ten aanzien van een aandeelhouderscommissie moet geschieden. Daarnaast geldt ook voor de vergadering van
certificaathouders dat zij een commissie van certificaathouders kan instellen
die bij gebreke van een wettelijke regeling een informeel karakter heeft.
De Vereniging
rapport van de
commissie door
beslissingen die

486
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van Effectenbezitters gaat in haar reactie op het conceptCommissie Corporate Governance een stap verder dan die
aan te bevelen: "Goedkeuring door de AvA voor belangrijke
een wezenlijke invloed hebben op de aard, de omvang, de

Zie Ingh F.J.P. van den, Serie monografieën vanwege het Van der Heijden
Instituut deel 35, nr. 4.6.3., p. 124-125; Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 406, p. 546-547.
Van den Ingh noemt in nr. 4.6.3., p. 124-126, ook het beperkt of onbeperkt
royeerbare certificaat als een mogelijkheid om de invloed van certifi
caathouders op de besluitvorming in de vennootschap te vergroten. Verder
gaat hij in nr. 4.6.2., p. 119-124, in op de mogelijkheid van uitoefening van het
stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders door een certificaat
houder als gevolmachtigde van het administratiekantoor. Zie daarover ook de
Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in Nederland, De
Veertig Aanbevelingen, 25 juni 1997, nr. 5.6.1., p. 23-24; VNO-NCW, Reactie
van het VNO-NCW, NV 75 (1997), p. 105; Vereniging Effecten Uitgevende
Ondernemingen, Reactie van de Vereniging Effecten uitgevende Ondernemin
gen, NV 75 (1997), p. 116-117; Vereniging van Effectenbezitters, Reactie van
de Vereniging van Effectenbezitters, NV 75 (1997), p. 111; Dortmond P.J.,
Corporate governance en certificering van aandelen, NV 74 (1996), p. 314-318;
Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 280, p. 347; Timmerman L., Het rapport Peters en het
functioneren van de aandeelhoudersvergadering, in: Lustmmbundel 1997
Vereniging voor Effectenrecht; De opkomst van een rechtsgebied, Serie
monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut, Vennootschaps- en
Rechtspersonenrecht deel 58, p. 151-152, 155.
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structuur, het risicoprofiel of de waarde van de vennootschap, of de aandelen
in die vennootschap."487 Een zodanig voorschrift lijkt mij niet wenselijk. Een
dergelijke verplichting kan een efficiënte besluitvorming omtrent belangrijke
beleidsbeslissingen in de weg staan. Dit geldt eveneens voor een verplichte
goedkeuring van bepaalde bestuursbesluiten door een aandeelhouderscommissie. Een blokkade van bestuursbesluiten kan dan door de aandeelhouderscommissie als machtsmiddel tegen het bestuur worden gebruikt, hetgeen onwenselijk is.
Ter versterking van de positie van aandeelhouders kan ook worden gedacht
aan het moeten horen van de algemene vergadering omtrent bepaalde
voorgenomen besluiten.488 Dit werkt echter, evenals een voorgeschreven
goedkeuring, belemmerend ten aanzien van een efficiënte besluitvorming.
Dit is anders indien de statuten voorschrijven dat een commissie van
aandeelhouders, indien zij is ingesteld, moet worden gehoord omtrent
bepaalde voorgenomen besluiten. Een dergelijke commissie is veelal op relatief
korte termijn bijeen te roepen. Daarnaast is een blokkade van bestuursbesluiten bij een dergelijke hoorplicht niet mogelijk. De raad van commissarissen
of het bestuur zijn echter, behoudens andersluidende statutaire of reglementaire bepaling, niet bevoegd een aandeelhouderscommissie ter vergadering bijeen
te roepen.489 De statuten of een reglement zouden dan derhalve in geval van
een hoorplicht als bedoeld een regeling dienen te bevatten, ingevolge waarvan
de raad van commissarissen of het bestuur de aandeelhouderscommissie bijeen
kan roepen indien die commissie moet worden gehoord over een bepaald
voorgenomen besluit.
Een dergelijke hoorplicht dient niet zodanig van aard te zijn dat er sprake is
van een verplichting voor het bestuur en de raad van commissarissen om
periodiek overleg met de aandeelhouderscommissie te plegen omtrent de alge-
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Vereniging van Effectenbezitters, Reactie van de Vereniging van Effectenbezitters, NV 75 (1997), p. 112.
Daarbij kan mijns inziens gedacht worden aan voorgenomen besluiten met
betrekking tot de bovengenoemde eerste drie punten waarvan de Commissie
Corporate Governance meent dat de kapitaalverschaffers daarop invloed
moeten kunnen uitoefenen, te weten: majeure wijzigingen in de aard en
omvang van de onderneming, het dividendbeleid en de omvang en samenstelling van het aandelenkapitaal. Een dergelijke hoorplicht tast naar mijn mening
de mogelijkheden van een overdracht of toekenning van de emissiebevoegdheid en van certificering van aandelen als beschermingsconstructies niet aan.
Zie met betrekking tot de in het kader van een eventuele hoorplicht aan de
aandeelhouderscommissie te verstrekken informatie §2.2.1. van hoofdstuk 3.
Zie §1.2. van hoofdstuk 3.
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mene gang van zaken en fundamentele beslissingen. Een dergelijke overlegverplichting was opgenomen in het voorstel van de Vereniging Effectenbescher
490
ming uit 1970. Daartegen is met name door de Commissie Vennootschaps
recht aangevoerd, dat dan de aandeelhouderscommissie te zien zou zijn als een
pseudo-raad van commissarissen. Een dergelijke aandeelhouderscommissie past
4 1
niet binnen het systeem van de structuurwet. ' Indien echter de hoorplicht
van dien aard is dat de aandeelhouderscommissie slechts met betrekking tot
bepaalde voorgenomen besluiten gehoord dient te worden, is die commissie
naar mijn mening niet te zien als een pseudo-raad van commissarissen.
Een besluit van het bestuur of de raad van commissarissen, waarvoor in de
statuten is voorgeschreven dat de aandeelhouderscommissie tevoren dient te
worden gehoord, is naar mijn mening nietig indien het is genomen zonder die
commissie voorafgaande aan het nemen van het besluit te horen. Deze hoor
plicht is mijns inziens te zien als een aan het besluit voorgeschreven vooraf
gaande handeling in de zin van artikel 2:14 lid 2 BW.4'2 De aandeel
houderscommissie kan dan bij een schending van de bedoelde hoorplicht
krachtens deze bepaling het genomen besluit bekrachtigen.
Dit is anders voor een besluit genomen door een ondernemer waarbij voorbij
is gegaan aan het adviesrecht van de ondernemingsraad ingevolge artikel 25
WOR. Ingevolge artikel 26 WOR kan de ondernemingsraad dan bij de
Ondernemingskamer in beroep gaan. De Ondernemingskamer past hierbij het
formele zorgvuldigheidsbeginsel toe, hetgeen inhoudt dat van een kennelijk
onredelijk besluit van de ondernemer sprake is als bij de besluitvorming
wezenlijk aan de in de W O R verzekerde belangen van de ondernemingsraad
tekort is gedaan. Indien de ondernemer in het geheel geen advies vraagt doet
hij steeds wezenlijk tekort aan de bedoelde belangen van de ondernemings
raad. 493 Terecht meent Maeijer dat deze bijzondere rechtsgang in de WOR
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Vereniging Effectenbescherming, Herziening van het Ondernemingsrecht (nota
d.d. 22 mei 1970 aan de Minister van Justitie naar aanleiding van het SERadvies d.d. 19 september 1969).
Zie hierover §3 van hoofdstuk 1.
Zie Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr. 129a, p. 135-136, waar Maeijer
aangeeft dat onder statutair aan een besluit voorafgaande voorgeschreven
handelingen als bedoeld in artikel 2:14 lid 2 BW dienen te worden begrepen
een statutair voorgeschreven raadpleging van anderen voorafgaande aan de
besluitvorming.
Zie Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 486, p. 686 en de door Maeijer genoemde jurispru
dentie.
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inhoudt dat dergelijke besluiten niet aantastbaar zijn via de regelingen van
494
artikel 2:14 en 15 BW.
Een besluit van de ondernemer is ingevolge de procedure van artikel 26
W O R aantastbaar als een beroep daartegen wordt gedaan bij de Onderne
mingskamer. Indien een dergelijk beroep niet wordt gedaan, is het besluit
geldig. Verder kan de Ondernemingskamer de voorzieningen genoemd in
artikel 26 lid 5 W O R slechts treffen, indien daartoe is verzocht door de
ondernemingsraad.
Een dergelijke rechtsgang is wellicht eveneens aan te bevelen met betrekking
tot een voorbijgaan aan de plicht om de aandeelhouderscommissie te horen
omtrent bepaalde voorgenomen besluiten. Dit om te voorkomen dat aan het
passeren van het recht van de aandeelhouderscommissie een ingrijpender
gevolg is verbonden dan aan het verdergaand adviesrecht van de onderne
mingsraad. Schending van de bedoelde hoorplicht zou immers, zoals hierbo
ven aangeduid, nietigheid van rechtswege van het genomen besluit tot gevolg
hebben. Daartoe dient voor een dergelijke regeling echter een wettelijke basis
te worden geschapen.

2. UITBREIDING VAN AAN DE AANDEELHOUDERSCOMMISSIE
OVER TE DRAGEN BEVOEGDHEDEN
$2.1. Uitbreiding over te dragen

bevoegdbeden

De mogelijkheid om een aandeelhouderscommissie in te stellen is in de
structuurwet opgenomen opdat aandeelhouders een werkzaam vertegenwoor
digend orgaan kunnen instellen dat de aandeelhoudersrechten effectief kan
uitoefenen. 4 ' 5 Dit zou in beginsel gesteld kunnen worden voor alle bevoegdhe
den van de algemene vergadering van een vennootschap met veel aandeelhou
ders. Een representatieve aandeelhouderscommissie kan aandeelhoudersbevoegdheden waarschijnlijk effectiever uitoefenen dan de algemene vergadering
van een dergelijk vennootschap. Een aandeelhouderscommissie als bedoeld zou
dan te vergelijken zijn met een ledenraad bij een vereniging.496 De toekenning
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Zie Asser-Maeijer 2-Ш, nr. 454, p. 634; Asser-Van der Grinten-Maeijer 2-Π, nr.
128, p. 134-135.
Zie §3 van hoofdstuk 1.
Ingh F.J.P. van den, Naar een uitbreiding van de bevoegdheden van de
aandeelhouderscommissie?, WPNR 6068 (1992), p. 805.
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van bevoegdheden aan een ledenraad is slechts middels een statutenwijziging
te herroepen.497 Indien de bevoegdhedenoverdracht aan de aandeelhouderscommissie ook slechts op die wijze herroepbaar zou zijn, houdt dat naar mijn
mening een te vergaande oligarchie in. De algemene vergadering dient, evenals
bij een formele aandeelhouderscommissie naar huidig recht, de overgedragen
bevoegdheden te allen tijde ongedaan te kunnen maken. 4 " Een wettelijke
regeling welke het mogelijk zou maken alle bevoegdheden van de algemene
vergadering aan een aandeelhouderscommissie over te dragen, kan derhalve
niet een aan de structuur van de ledenraad gelijke constructie bij grote
vennootschappen met veel aandeelhouders inhouden.
Indien alle bevoegdheden van de algemene vergadering aan een aandeelhouderscommissie over te dragen zouden zijn, kan naar mijn mening een
onwenselijke situatie ontstaan. Ook als de algemene vergadering te allen tijde
de bevoegdhedenoverdracht ongedaan kan maken. In een dergelijke situatie
hebben aandeelhouders geen invloed meer op de uitoefening van de aandeelhoudersrechten, behoudens een herroeping van de overdracht van bevoegdheden aan de aandeelhouderscommissie. Dit brengt met zich dat, als een
dergelijke uitgebreide bevoegdhedenoverdracht mogelijk zou zijn, de representativiteit van de aandeelhouderscommissie en de bescherming van minderheidsaandeelhouders in gevaar komen. Slechts in het theoretische geval van een met
algemene stemmen in een voltallige vergadering ingestelde aandeelhouderscommissie is naar mijn mening in een dergelijk geval de representativiteit en
minderheidsbescherming voldoende gewaarborgd.
Ook in het oorspronkelijke voorstel van de Vereniging Effectenbescherming499 is het niet mogelijk om alle bevoegdheden van de algemene vergadering aan de aandeelhouderscommissie over te dragen. De aandeelhouderscommissie is in dat voorstel echter wel met meer bevoegdheden uitgerust dan
ingevolge de huidige wetgeving mogelijk is.500 De Commissie Vennootschaps
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Zie §2. van hoofdstuk 5.
Zie omtrent de ongedaanmaking van de bevoegdhedenoverdracht aan een
aandeelhouderscommissie in de zin van artikel 2:158 (268) lid 11 BW, $1. van
hoofdstuk 4.
Thans genaamd Vereniging van Effectenbezitters.
De Vereniging Effectenbescherming stelde in: Herziening van het Ondernemingsrecht (nota d.d. 22 ei 1970 aan de Minister van Justitie naar aanleiding
van het SER-advies d.d. 19 september 1969), voor een aandeelhouderscommissie in te stellen waaraan de volgende bevoegdheden worden
toegekend:
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recht had als bezwaar tegen een aandeelhouderscommissie met zulke ruime bevoegdheden moeilijkheden omtrent de representativiteit van die commissie
aangevoerd. Verder voerde, zoals hierboven reeds beschreven, de Commissie
Vennootschapsrecht met name tegen de overlegverplichting ten aanzien van
de algemene gang van zaken en fundamentele beslissingen aan, dat de
aandeelhouderscommissie dan te zien zou zijn als een pseudo-raad van
commissarissen.
In de literatuur wordt als bezwaar tegen een aandeelhouderscommissie bij een
structuurvennootschap met ruimere bevoegdheden genoemd de problematiek
rondom het stemrecht binnen de commissie.501 Wil men een aan aandelenbezit
gerelateerd stemrecht binnen de commissie van aandeelhouders bereiken, dan
zal hiertoe een statutaire of reglementaire regeling nodig zijn.502 Een dergelijk
stemrecht zal onder omstandigheden gewenst worden door groot-aandeelhouders of een administratiekantoor. Hoe meer bevoegdheden de aandeelhouderscommissie bezit, hoe groter deze wens wellicht zal zijn. Indien men het in de
algemene vergadering niet eens wordt over de stemrechtverdeling binnen de
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voorbereiding van de aanbeveling van de algemene vergadering voor de
voordracht tot benoeming van commissarissen en advisering met betrekking tot de verklaring van geen bezwaar tegen een opgestelde voordracht;
kennisneming van een voorgenomen benoeming van bestuurders en
eventueel overlegpleging daaromtrent met de raad van commissarissen;
advisering van de algemene vergadering omtrent schorsing of ontslag van
commissarissen en omtrent een voorgenomen ontslag van bestuurders
door de raad van commissarissen;
voorbespreking jaarstukken;
bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming;
bespreking van de fundamentele beslissingen en besluiten ingevolge het
door de SER in zijn advies 1969/14 voorgestelde art. 50j Wetboek van
Koophandel;
bespreking van besluiten omtrent winstverdeling;
bijeenroeping van de algemene vergadering in dringende gevallen;
leiding geven aan algemene vergaderingen voor onderling beraad waarin
benoemingen, schorsingen of ontslagen van commissarissen of bestuurders worden behandeld;
advisering van en verantwoording aan de algemene vergadering met
betrekking tot bovengenoemde taken, voor zover niet reeds voorgeschreven.
high F.J.P. van den, Naar een uitbreiding van de bevoegdheden van de
aandeelhouderscommissie?, WPNR 6068 (1992), p. 806-807; Voogd R.P., Serie
monografieën vanwege het Van der Heijden Instituut deel 32, p. 281, noot 62.
Zie hierover §1.3.1 van hoofdstuk 3.
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aandeelhouderscommissie, zal volgens Van den Ingh de instelling van een
dergelijke commissie achterwege blijven.
Een ander door Van den Ingh geopperd bezwaar tegen de mogelijkheid meer
bevoegdheden over te dragen aan de commissie van aandeelhouders bij een
structuurvennootschap is, dat het gevaar bestaat dat leden van een aandeelhouderscommissie met ruime bevoegdheden zich wellicht te sterk door hun
eigen (financiële) belangen zullen laten leiden bij de uitoefening van de
overgedragen bevoegdheden.503
De bovengenoemde bezwaren tegen een verruiming van de aan een aandeelhouderscommissie over te dragen bevoegdheden staan mijns inziens niet in de
weg aan het bij wet invoeren van de mogelijkheid om ook bepaalde andere,
hierna te noemen, bevoegdheden aan de aandeelhouderscommissie over te
dragen. Door de meerderheids- en quorumeisen ten aanzien van de instelling
van een aandeelhouderscommissie, de benoeming van de leden van die commissie en de overdracht van bevoegdheden aan de commissie wordt de representativiteit van de commissie ook bij een verruiming als bedoeld voldoende
gewaarborgd. Het gesignaleerde probleem omtrent het stemrecht kan inderdaad bewerkstelligen dat in een aantal gevallen geen aandeelhouderscommissie
zal worden ingesteld. Dit houdt mijns inziens echter niet in dat daarom een
verruiming van de over te dragen bevoegdheden onwenselijk is. Indien de
aandeelhouders het eens zijn over de stemrechtverdeling binnen de aandeelhouderscommissie met een beperkt aantal bevoegdheden, kunnen zij immers
besluiten slechts die bevoegdheden aan de aandeelhouderscommissie over te
dragen. Kunnen de aandeelhouders het ook niet eens worden over de stemrechtverdeling binnen een commissie van aandeelhouders met een beperkt
aantal bevoegdheden, zullen zij ook in het huidige systeem geen aandeelhouderscommissie instellen.
Gelet op de geopperde bezwaren tegen een overlegverplichting als gewenst
door de Vereniging Effectenbescherming in haar oorspronkelijke voorstel,
dient een dergelijke verplichting achterwege gelaten te worden.
Door bevoegdheden waarbij het gevaar aanwezig is dat de leden van de
aandeelhouderscommissie hun eigen (financiële) belangen bij de uitoefening
van die bevoegdheden laten prevaleren niet aan een aandeelhouderscommissie
overdraagbaar te achten, wordt aan het bezwaar van Van den Ingh hieromtrent tegemoet gekomen.
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Ingh F.J.P. van den, Naar een uitbreiding van de bevoegdheden van de
aandeelhouderscommissie?, WPNR 6068 (1992), p. 806-807.
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§2-2- Over te dragen

bevoegdheden

Zoals eerder vermeld, kan in beginsel voor alle bevoegdheden van de
algemene vergadering in een vennootschap met veel aandeelhouders gesteld
worden dat een representatieve aandeelhouderscommissie deze bevoegdheden
waarschijnlijk effectiever zou kunnen uitoefenen. Welke bevoegdheden komen
echter, naast de thans aan die commissie overdraagbare aandeelhoudersrechten,
voor overdracht aan een aandeelhouderscommissie in aanmerking?
De fundamentele kernbevoegdheden van de algemene vergadering betreffende
de vennootschappelijke structuur en het in ontvangst nemen van verantwoor
ding zijn naar mijn mening niet overdraagbaar aan een commissie van
aandeelhouders. Alle aandeelhouders dienen direct inspraak te hebben op de
uitoefening van die bevoegdheden.
Zo moeten alle aandeelhouders mee kunnen beslissen omtrent de goedkeuring
en vaststelling van de jaarrekening. De verantwoording van het bestuur en de
raad van commissarissen aan de aandeelhouders is immers in de jaarrekening
belichaamd. 504 In een vennootschap die is onderworpen aan een volledig
structuurregime komt aan de algemene vergadering ingevolge artikel 2:163
(273) BW de bevoegdheid tot goedkeuring van de jaarrekening toe. In een
vennootschap waarvoor een verzwakt structuurregime geldt ingevolge artikel
2:155 (265) BW, stelt de algemene vergadering de jaarrekening vast.
De bevoegdheid tot statutenwijziging is te zien als een fundamentele
kernbevoegdheid van de algemene vergadering betreffende de vennootschappe
lijke structuur. Ten aanzien van deze bevoegdheid heeft de wetgever te
kennen gegeven dat alle aandeelhouders in de gelegenheid moeten worden ge
steld mee te beslissen over een voorgenomen wijziging van de statuten. Dit
vanwege de mogelijk ingrijpende aard van een dergelijke wijziging.505 Ook de
bevoegdheden van de algemene vergadering ten aanzien van ontbinding,
omzetting, juridische fusie en splitsing vallen onder deze categorie van
506
bevoegdheden.

504
505
506

Zie Asser-Maeijer 2-Ш, nr 319, p. 411, nr. 358, p. 470-471 en nr. 417, p. 569.
Zie met betrekking tot de aangehaalde mening van de wetgever §1.2.1 van
hoofdstuk 2 ten aanzien van de agendering van een voorstel tot statuten
wijziging.
Ten aanzien van de besluiten tot omzetting, juridische fusie en splitsing
bepaalt de wet dat deze besluiten moeten worden genomen met inachtneming
van de eisen die gelden voor een besluit tot statutenwijziging. Zie artikel 2:18
lid 2 met betrekking tot omzetting, artikel 2:317 lid 3 BW met betrekking tot
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Vanwege hun samenhang met deze fundamentele kernbevoegdheden van de
algemene vergadering komen mijns inziens ook niet voor overdracht aan een
aandeelhouderscommissie in aanmerking de dwingendrechtelijke bevoegdheden
van de algemene vergadering betreffende:
- De verlenging van de termijn voor het opmaken en ter inzage leggen van
de jaarrekening door het bestuur ingevolge artikel 2:101 (210) lid 1 BW.
- Het verlenen van een opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een
registeraccountant of aan een Accountant-Administratieconsulent krachtens
artikel 2:393 lid 2 BW.
- Het machtigen van het bestuur ingevolge artikel 2:124 (234) lid 2 BW om
veranderingen aan te brengen in de notariële akte van statutenwijziging die
nodig zijn om de verklaring van geen bezwaar te verkrijgen.
Indien een vennootschap krachtens artikel 2:155 (265) BW onderworpen is
aan het verzwakte structuurregime, komt de bevoegdheid tot benoeming en
ontslag van bestuurders toe aan de algemene vergadering krachtens de
artikelen 2:132 (242) en 2:134 (244) BW. Artikel 2:162 (272) BW is dan immers
ingevolge het bepaalde in artikel 2:155 (265) BW niet van toepassing. Voor
wat betreft de invoering van de mogelijkheid deze bevoegdheid dan over te
dragen aan een aandeelhouderscommissie, geldt mijns inziens hetgeen hieronder wordt betoogd ten aanzien van het mogelijk maken van een overdracht
van deze bevoegdheid bij een niet-structuurvennootschap.
Andere dwingendrechtelijk aan de algemene vergadering toekomende
bevoegdheden zijn mijns inziens niet dermate fundamenteel van aard dat
overdracht aan een aandeelhouderscommissie in de zin van artikel 2:158 (268)
lid 11 BW daarom niet mogelijk is. De meerderheids- en quorumeisen bij de
instelling, bevoegdhedenoverdracht en benoeming van de leden van een
dergelijke aandeelhouderscommissie zullen mijns inziens in beginsel de
representativiteit van de commissie en de noodzakelijke bescherming van
minderheidsaandeelhouders voldoende waarborgen bij een uitbreiding van de

juridische fusie en artikel 2:334m lid 3 BW ten aanzien van splitsing. Hieruit
kan naar mijn mening worden afgeleid dat de wetgever meent dat met betrekking tot deze onderwerpen eveneens alle aandeelhouders mee moeten kunnen
beslissen.
Ten aanzien van de besluitvorming omtrent ontbinding is een dergelijke
regeling niet in de wet opgenomen. Dit is echter naar mijn inzicht eveneens
een dermate ingrijpende beslissing, dat alle aandeelhouders inspraak moeten
kunnen hebben.
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mogelijk over te dragen bevoegdheden met dergelijke dwingendrechtelijk aan
de algemene vergadering toekomende bevoegdheden. Dit geldt eveneens ten
aanzien van de bevoegdheden die ingevolge de wet of de Departementale
Richtlijnen 1986 aan een ander orgaan overgedragen of toegekend kunnen
worden.507 Maar ten aanzien van deze bevoegdheden moet wel bezien worden
of zij een gevaar voor misbruik ten eigen (financiële) bate inhouden. Indien
een bevoegdheid in de financiële sfeer ligt of een invloed op de samenstelling
van de algemene vergadering geeft, dient die bevoegdheid naar mijn mening
niet overdraagbaar te zijn aan een aandeelhouderscommissie.
Vanwege het gevaar voor misbruik van die bevoegdheden als bedoeld,
kunnen naar mijn inzicht niet aan een aandeelhouderscommissie worden
overgedragen de bevoegdheden van de algemene vergadering als geregeld in de
artikelen 2:98 lid 4 BW (machtiging van het bestuur tot inkoop van eigen
aandelen) en 2:99 (208) lid 1 BW (besluit tot kapitaalvermindering).
Ook de krachtens artikelen 2:96 en 206 BW aan een ander orgaan toe te
kennen of over te dragen bevoegdheden in verband met de uitgifte van
aandelen kunnen mijns inziens niet aan een aandeelhouderscommissie worden
overgedragen of toegekend wegens het gevaar voor misbruik van die bevoegdheden. Dit geldt eveneens voor de ingevolge artikel 195 lid 3 en 4 BW aan een
ander orgaan toe te kennen bevoegdheden in verband met blokkeringsregelingen en de mogelijkheid van machtiging door een orgaan tot verkrijging
van eigen aandelen ingevolge 2:207 lid 2 sub d BW. Een toekenning van de
ingevolge de Departementale Richtlijnen 1986 aan een ander orgaan toe te
kennen bevoegdheden, is mijns inziens eveneens niet mogelijk vanwege een
eventueel misbruik van die bevoegdheden. Daarbij geldt ten aanzien van de
in §9 van de Departementale Richtlijnen 1986 aangeduide onderwerping van
bestuursbesluiten aan een goedkeuring van een ander orgaan, dat zulks een
toezicht op het bestuur inhoudt. Door een dergelijke goedkeuring van een
aandeelhouderscommissie te eisen, zou die commissie te zien zijn als een
pseudo-raad van commissarissen.
Verder dient naar mijn mening de bevoegdheid tot het vaststellen van de
bezoldiging van bestuurders en commissarissen als geregeld in artikel 2:135
(245) en 2:145 (255) BW niet overgedragen of toegekend te kunnen worden
aan een aandeelhouderscommissie. Dit vanwege het gevaar van misbruik van
die bevoegdheid teneinde het bestuur of de raad van commissarissen te
bewegen een bepaald besluit te laten nemen.

507

Zie voor een opsomming van bedoelde bevoegdheden §3.2. van hoofdstuk 2.
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Bevoegdheden die zonder gevaar voor misbruik aan een aandeelhouderscommissie zouden kunnen worden overgedragen of toegekend, zijn naar mijn
mening derhalve beperkt tot:
- de bevoegdheid om een algemene vergadering bijeen te roepen ingevolge
artikel 2:109 (219) BW;
- het nemen van een beslissing in een algemene vergadering bij staking van
de stemmen als bedoeld in artikel 2:120 (230) lid 1 BW;
- het aanwijzen van één of meer personen tot vertegenwoordiging van de
vennootschap bij tegenstrijdig belang met één of meer bestuurders
krachtens artikel 2:146 (256) BW.
Indien de wetgever aan de algemene vergadering de bevoegdheid toekent om
aan de Ondernemingskamer het ontslag van een bestuurder te verzoeken508,
komt deze bevoegdheid naar mijn inzicht ook voor overdracht aan een
aandeelhouderscommissie in aanmerking. Die commissie kan immers ook de
bevoegdheid overgedragen krijgen een vertegenwoordiger aan te wijzen, om
bij de Ondernemingskamer een tussentijds ontslag van een commissaris te
verzoeken.509
Mijns inziens kan de aandeelhouderscommissie met name op het gebied van
communicatie tussen aandeelhouders en het bestuur en de raad van commissarissen een belangrijke bijdrage leveren aan een versterking van de aandeelhouderspositie. In dat kader is hierboven de invoering van een hoorplicht
bepleit. Ook een verruiming van de mogelijke bevoegdhedenoverdracht met
slechts enkele bevoegdheden strookt met dit idee, waarbij met name een statutaire toekenning van de bevoegdheid om een algemene vergadering bijeen te
roepen ingevolge artikel 2:109 (219) BW de aandeelhouderscommissie als
communicatie-orgaan ten goede zal komen.510

508

509
510
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In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is een voorstel van Timmerman
besproken om aan de algemene vergadering en de ondernemingsraad de
bevoegdheid toe te kennen het ontslag van een bestuurder te verzoeken aan de
Ondernemingskamer.
Zie §3.2. van hoofdstuk 2.
Ingevolge artikel 2:109 (219) BW kunnen de statuten die bevoegdheid toekennen aan anderen dan het bestuur of de raad van commissarissen. Onder
"anderen" kan ook een aandeelhouderscommissie worden begrepen. In die zin
Vereniging Effectenbescherming, Herziening van het Ondernemingsrecht (nota
d.d. 22 mei 1970 aan de Minister van Justitie naar aanleiding van het SERadvies d.d. 19 september 1969), p. 9; Schwarz CA., Losbladige Rechtspersonen, Artikel 109, p. 109-1; Vinken P.J., in: Een telefonisch onderhoud
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3. DE AANDEELHOUDERSCOMMISSIE BIJ
NIET-STRUCTUURVENNOOTSCHAPPEN
§J.Í. Mogelijkheid instelling

aandeelhouderscommissie

Bij de bovenstaande voorstellen met betrekking tot het vergroten van de
invloed van aandeelhouders middels een aandeelhouderscommissie wordt
uitgegaan van een formele aandeelhouderscommissie.511 Een dergelijke
commissie kan onder huidig recht slechts worden ingesteld bij een vennootschap die is onderworpen aan het structuurregime. De meeste beursgenoteerde
vennootschappen zijn echter geen structuurvennootschappen. Aangezien de
aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance primair zien op
beursgenoteerde vennootschappen betreffen zij derhalve veelal niet-structuurvennootschappen. 512
Ook bij niet-structuurvennootschappen met een groot aantal aandeelhouders
zal naar mijn mening een aandeelhouderscommissie in beginsel de aan de
algemene vergadering toekomende bevoegdheden effectiever kunnen uitoefenen. Bij niet-structuurvennootschappen met een sterk gespreid aandelenkapitaal dient derhalve naar mijn mening een aandeelhouderscommissie te kunnen
worden ingesteld gelijk aan een formele commissie van aandeelhouders zoals
die thans bestaat in de structuurregeling. Daartoe zal echter een wettelijke
regeling nodig zijn.
Teneinde de mogelijkheid van instelling van een aandeelhouderscommissie te
beperken tot vennootschappen met een sterk gespreid aandelenkapitaal, zou
gedacht kunnen worden aan een beperking tot vennootschappen die aan
bepaalde kwantitatieve criteria voldoen. Het vaststellen van het aantal aandeelhouders van een n.v. met toonderstukken kan echter moeilijk zijn. Het
eenvoudigst lijkt mij derhalve aan alle "gewone" vennootschappen de mogelijkheid te geven een aandeelhouderscommissie in te stellen. De daartoe te

511
512

van Frentrop P.M.L. met Vinken P.J., Meer invloed voor aandeelhouders?
Waar staat dat?, NV 74 (1996), p. 304.
Zie §1. van hoofdstuk 5. omtrent het onderscheid tussen formele en informele
aandeelhouderscommissies.
Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in Nederland, Een
aanzet tot verandering en een uitnodiging tot discussie, 28 oktober 1996, nr.
1.3, p. 10; Commissie Corporate Governance, Corporate Governance in
Nederland, De Veertig Aanbevelingen, 25 juni 1997, nr. 1.3, p. 10. De aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance kunnen onder omstandigheden ook worden toegepast op niet beursgenoteerde rechtspersonen met een
groot aantal leden/aandeelhouders.
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creëren regeling dient dan mijns inziens voor besluiten betreffende de
instelling van de commissie, de benoeming van de leden en de overdracht van
bevoegdheden versterkte meerderheids- en quorumeisen in te houden. Deze
versterkte meerderheids- en quorumeisen moeten dezelfde zijn als in het voorgaande is verdedigd ten aanzien van dergelijke besluiten betreffende de
aandeelhouderscommissie zoals thans geregeld in de structuurwet. Op die
manier wordt naar mijn mening voldoende voorkomen dat de aandeelhouderscommissie als oligarchische constructie zou kunnen worden misbruikt.
Instelling van een dergelijke commissie van aandeelhouders bij een vennootschap met slechts enkele aandeelhouders heeft dan weinig of geen zin, en zal
waarschijnlijk niet snel gebeuren.
Indien het openstellen van de mogelijkheid een aandeelhouderscommissie in
te stellen bij alle niet-structuurvennootschappen als onwenselijk zou worden
beschouwd, zou de op te stellen regeling een toetsbaar criterium dienen te
geven opdat slechts "gewone" vennootschappen met veel aandeelhouders deze
mogelijkheid krijgen. Voor wat betreft een b.v. kan een minimumaantal
aandeelhouders worden gesteld. Dat kan eveneens voor een n.v. met uitsluitend aandelen op naam. Voor een n.v. met toonderstukken is een dergelijk
criterium als gezegd niet altijd te toetsen. Een oplossing kan dan zijn dat een
n.v. met een open karakter steeds de mogelijkheid krijgt om een aandeelhouderscommissie in te stellen. De wet kan dan verder ten aanzien van b.v.'s en
n.v.'s met een besloten karakter513 een minimum aantal aandeelhouders eisen.
Ook indien naar toekomstig recht een formele commissie van aandeelhouders
kan worden ingesteld bij een niet-structuurvennootschap, blijft het mijns
inziens mogelijk om een informele aandeelhouderscommissie in te stellen/ 14

§3.2. Over te dragen

bevoegdheden

In beginsel geldt naar mijn mening voor een aandeelhouders-commissie bij
een "gewone" vennootschap hetzelfde als voor een commissie van aandeelhouders als thans geregeld in de structuurwet. Ook aan een commissie bij een

513

514
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Voor de criteria van het besloten karakter van een n.v. kan worden aangesloten bij de in artikel 2:335 lid 2 BW gestelde eisen aan een besloten karakter
van een n.v. in de geschillenregeling.
Zie omtrent deze mogelijkheid bij een structuurvennootschap §1. van hoofdstuk 5.
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gewone vennootschap kunnen derhalve niet alle bevoegdheden van de
algemene vergadering worden overgedragen of toegekend.
Ten aanzien van de beantwoording van de vraag welke bevoegdheden wel
aan een eventuele aandeelhouderscommissie bij een "gewone" vennootschap
overgedragen zouden moeten kunnen worden, geldt eveneens in beginsel
hetgeen eerder is betoogd in het kader van een eventuele uitbreiding van de
over te dragen bevoegdheden aan een formele aandeelhouderscommissie bij
een structuurvennootschap.
Aan een aandeelhouderscommissie bij een niet-structuurvennootschap zouden
dan de bevoegdheden tot het bijeenroepen van de algemene vergadering en tot
het nemen van een beslissing in een algemene vergadering bij staking van de
stemmen moeten kunnen worden toegekend. Ook het aanwijzen van een of
meer personen tot vertegenwoordiging van de vennootschap bij tegenstrijdig
belang met een of meer bestuurders krachtens artikel 2:146 (256) BW zou
derhalve aan een aandeelhouderscommissie bij een "gewone" vennootschap
overgedragen moeten kunnen worden. Verder zou statutair kunnen worden
voorgeschreven dat deze aandeelhouderscommissie gehoord dient te worden
omtrent bepaalde voorgenomen besluiten. Een regeling als bedoeld in §6 van
de Departementale Richtlijnen 1986 waardoor de instelling van een raad van
commissarissen afhankelijk wordt gesteld van een daartoe strekkend besluit
van de aandeelhouderscommissie, zou naar mijn mening mogelijk moeten zijn.
Een dergelijke regeling valt binnen de hierboven gestelde grenzen aan een
mogelijke verruiming van de over te dragen bevoegdheden. Dit is anders bij
een regeling in de zin van §7 van de Departementale Richtlijnen 1986 indien
een raad van commissarissen is ingesteld. Dan dient de raad van commissarissen naar mijn mening te worden belast met de taak om in geval van belet
of ontstentenis van alle bestuurders in het bestuur te voorzien.
Anders dan bij een structuurvennootschap hoeft een "gewone" vennootschap
geen raad van commissarissen te kennen. Indien een dergelijke raad bij een
niet-structuurvennootschap is ingesteld, worden de commissarissen ingevolge
artikel 2:142 (252) BW benoemd door de algemene vergadering, eventueel uit
een bindende voordracht. Mijns inziens zou deze bevoegdheid moeten kunnen
worden overgedragen aan een aandeelhouderscommissie. Indien de aandeelhouderscommissie bevoegd is een commissaris te benoemen, is die commissie
ingevolge artikel 2:144 (254) lid 1 BW ook bevoegd een commissaris te
ontslaan of te schorsen. Door de versterkte meerderheids- en quorumeisen die
moeten worden gesteld aan de besluiten tot instelling van de commissie,
benoeming van de leden en overdracht van bevoegdheden worden de minder-
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heidsaandeelhouders voldoende beschermd en is de aandeelhouderscommissie
voldoende representatief hiervoor. Dit geldt naar mijn inzicht ook voor de
bevoegdheid de bestuurders te benoemen (artikel 2:132 (242) BW), te ontslaan
of te schorsen (artikel 2:134 (244) lid 1 BW). Hierbij dient, evenals bij de
regeling van artikel 2:158 lid 11 BW, de algemene vergadering de bevoegdhedenoverdracht te allen tijde ongedaan te kunnen maken. Deze bevoegdheden houden een element van toezicht in, maar mijns inziens niet in die mate
dat de aandeelhouderscommissie een pseudo-raad van commissarissen zal
worden. De uiteindelijke verantwoording van het bestuur en eventueel de raad
van commissarissen geschiedt immers in de algemene vergadering middels de
jaarrekening. Het verlies van de ontslagbevoegdheid door de algemene
vergadering betekent naar mijn mening niet dat deze toezichthoudende taak
van de algemene vergadering krachteloos wordt. Indien de algemene vergadering zulks wenst kan zij immers de bevoegdhedenoverdracht aan de aandeelhouderscommissie ongedaan maken.
Aan een aandeelhouderscommissie dient niet het gehele toezicht op het
bestuur toe te komen. Indien men bij een niet-structuurvennootschap een
ander orgaan dan de algemene vergadering wenst om alle toezicht op het
bestuur te houden, dient men naar mijn inzicht een raad van commissarissen
in te stellen.
Ook indien de mogelijkheid van een bevoegdhedenoverdracht in het kader
van de benoeming en het ontslag van commissarissen en bestuurders als te
vergaand wordt gezien, zou de aandeelhouderscommissie bij een niet-structuurvennootschap een rol kunnen spelen ten aanzien van de benoeming van
bestuurders of commissarissen. Dit door het mogelijk te achten dat een aandeelhouderscommissie een bindende voordracht kan uitbrengen of doorbreken
ten aanzien van de benoeming van bestuurders of commissarissen. Bindende
voordrachten voor deze benoemingen en de doorbreking daarvan zijn mogelijk gezien het bepaalde in de artikelen 2:133 (243) en 2:142 (252) lid 2 BW.
De niet-structuurvennootschap dient, evenals bij een aandeelhouderscommissie in de zin van artikel 2:158 (268) lid 11 BW, aan een "formele" aandeelhouderscommissie faciliteiten ter beschikking te stellen welke nodig zijn voor
haar functioneren.515

515
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Zie §1.1. van hoofdstuk 3 over het ter beschikking stellen van dergelijke
faciliteiten aan een aandeelhouderscommissie in de zin van artikel 2:158 (268)
lid 11 BW.

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

1. Instelling van een aandeelhouderscommissie
In de structuurwet wordt in artikel 2:158 (268) lid 11 BW een regeling
gegeven welke de algemene vergadering de mogelijkheid geeft om bepaalde
bevoegdheden aan een commissie van aandeelhouders over te dragen. De
statuten kunnen de instelling van een aandeelhouderscommissie en de overdracht van bevoegdheden aan deze commissie niet beperken of aan de algemene vergadering ontzeggen, noch afhankelijk stellen van een voorstel of
goedkeuring van een ander orgaan. Een besluit tot instelling van de aandeelhouderscommissie, overdracht van bevoegdheden aan die commissie en benoeming van de leden van de commissie dient geagendeerd te zijn, waarbij mijns
inziens artikel 2:123 (233) BW analoog dient te worden toegepast. Dit brengt
derhalve een zekere afhankelijkheid van het oproepend orgaan met zich, tenzij
de statuten de aandeelhouders bevoegd verklaren om de agenda rechtstreeks
aan te vullen of zelf een vergadering bijeen te (doen) roepen met aanvulling
van de agenda. Zonder oproeping en agendering kan een besluit immers
slechts genomen worden met eenparigheid van stemmen in een voltallige vergadering, waarbij ook de niet-stemgerechtigde vergadergerechtigden aanwezig
of vertegenwoordigd moeten zijn.
De wet opent de mogelijkheid tot overdracht van bepaalde bevoegdheden aan
een aandeelhouderscommissie teneinde recht te doen aan de gelijkberechtiging
van de factoren arbeid en kapitaal. Een aandeelhouderscommissie is eenvoudiger bijeen te roepen dan de algemene vergadering en overleg met de raad van
commissarissen of het bestuur is makkelijker te realiseren. Daarnaast zal een
aandeelhouderscommissie bestaande uit deskundige leden een meer gelijkwaardige gesprekspartner voor de raad van commissarissen en het bestuur vormen.
Teneinde de aandeelhoudersrechten als een de aandeelhouders vertegenwoordigend orgaan effectiever uit te kunnen oefenen, dient de aandeelhouderscommissie representatief te zijn voor het collectief van aandeelhouders.
Daarnaast dient de minderheid van de aandeelhouders een zekere invloed op
de eventuele instelling van een aandeelhouderscommissie toe te komen, zodat
zij niet zonder meer door de meerderheid buiten spel gezet kan worden. O m
dit te waarborgen dienen naar mijn mening besluiten tot instelling van de
aandeelhouderscommissie, overdracht van bevoegdheden aan die commissie en
benoeming van de leden van de commissie te worden genomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
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Deze versterkte meerderheids- en quorumeis dient ook te gelden voor dergelijke besluiten in een tweede vergadering, welke eventueel vanwege het niet
ter vergadering aanwezig zijn van het vereiste quorum bijeen moet worden
geroepen. Ondanks het feit dat dergelijke eisen in de praktijk een belemmering kunnen vormen voor de instelling van een aandeelhouderscommissie, is
gezien het belang van de voornoemde representativiteit en minderheidsbescherming mijns inziens een wettelijk regeling wenselijk die deze versterkte
meerderheids- en quorumeisen voorschrijft.
Deze versterkte meerderheids- en quorumeisen zijn ook een blokkade tegen
een gebruik van de aandeelhouderscommissie als oligarchische constructie. O m
de algemene vergadering buiten spel te zetten middels een aandeelhouderscommissie, zouden de raad van commissarissen of het bestuur wellicht een
hun toegewijde aandeelhouderscommissie willen vormen door middel van een
bindende voordracht of vereiste goedkeuring met betrekking tot de benoeming van de leden van de aandeelhouderscommissie. Verder zouden zij
eventueel de besluitvorming binnen de aandeelhouderscommissie willen
beïnvloeden. Dergelijke regelingen zijn echter in strijd met de strekking van
de structuurwet. Een verdere belemmering in het gebruik van een aandeelhouderscommissie als oligarchische constructie is het ingevolge artikel 2:158 (268)
lid 11 BW beperkt zijn van de bevoegdhedenoverdracht tot ten hoogste twee
achtereenvolgende jaren, en het door de algemene vergadering te allen tijde
ongedaan kunnen maken van de bevoegdhedenoverdracht. De laatstgenoemde
dwingendrechtelijke bepaling brengt met zich dat de statuten deze bevoegdheid van de algemene vergadering niet kunnen beperken of ontzeggen aan de
algemene vergadering.
In beginsel moeten naar mijn mening alle aandeelhouders de mogelijkheid
hebben benoemd te worden als lid van de aandeelhouderscommissie. Hiermee
is mijns inziens niet verenigbaar dat andere kwaliteitseisen worden gesteld aan
het lidmaatschap van de commissie van aandeelhouders dan het moeten zijn
van aandeelhouder. Deze laatste eis kan echter complicaties met betrekking
tot de geldigheid van besluiten van de aandeelhouderscommissie meebrengen.
O m het risico van ongeldige besluiten weg te nemen, dient dan derhalve in
de statuten of een reglement een aanvullende regeling gegeven te worden.
Gezien de noodzaak van een dergelijke regeling dienen de Departementale
Richtlijnen 1986 in die zin gewijzigd te worden, dat behoudens een andersluidende statutaire bepaling het aandeelhouderschap geen vereiste is voor het
lidmaatschap van een aandeelhouderschap.
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Ten aanzien van niet-aandeelhouders kunnen naar mijn inzicht in beginsel
wel verdere kwaliteitseisen aan het lidmaatschap van de aandeelhouderscommissie worden gesteld. Hierbij dient echter een uitzondering te worden
gemaakt voor houders van bewilligde certificaten.
De aandeelhouderscommissie zou naar mijn mening uit minimaal drie leden
dienen te bestaan. Indien het aantal leden daalt beneden het minimumaantal
blijft de aandeelhouderscommissie bevoegd haar taken uit te oefenen, tenzij
de statuten of een reglement anders bepalen. Indien de aandeelhouderscommissie geen leden meer heeft, eindigt de bevoegdhedenoverdracht. Dit houdt
tevens ontbinding van de commissie in.
Met betrekking tot de benoemingsprocedure van de leden van een aandeelhouderscommissie dienen in de statuten of een reglement regels gegeven te
worden die een ordelijke procedure waarborgen.
De Departementale Richtlijnen 1986 schrijven voor dat de statuten mogen
bepalen dat een niet-commissielid voorzitter of secretaris is van de aandeelhouderscommissie, mits hij geen stemrecht in de commissie heeft. Op die wijze
zal ook de voorzitter van de raad van commissarissen voorzitter kunnen zijn
van de aandeelhouderscommissie. Dit is naar mijn mening niet strijdig met het
wettelijke systeem van gecontroleerde coöptatie, maar noodzakelijk is het
evenmin.
Het besluit tot instelling van een aandeelhouderscommissie en tot overdracht
van bevoegdheden aan die commissie zijn naar mijn inzicht te zien als twee
te onderscheiden besluiten. Instelling van een dergelijke commissie zonder dat
een bevoegdhedenoverdracht plaatsvindt, is mijns inziens echter niet mogelijk.
Vanwege deze samenhang tussen beide onderwerpen moeten naar mijn
mening de beslissingen omtrent de instelling en de bevoegdhedenoverdracht
als van elkaar afhankelijke besluiten gezien worden.
Ter bescherming van de belangen van derden dient de instelling van een
aandeelhouderscommissie waaraan aandeelhoudersbevoegdheden zijn overgedragen, naar mijn mening in het Handelsregister te worden ingeschreven.
Verder moet mijns inziens door de aandeelhouderscommissie verslag worden
uitgebracht aan de aandeelhouders, door een verslag van de commissie van
aandeelhouders op te nemen bij de te publiceren jaarstukken. In dat verslag
dient onder meer vermeld te worden welke bevoegdheden aan de commissie
zijn overgedragen. Naar mijn mening dient in de wet een dergelijk verslag
voorgeschreven te worden, bijvoorbeeld in de artikelen 2:391 of 2:392 BW.
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Aan een aandeelhouderscommissie kunnen ingevolge artikel 2:158 (268) BW
het aanbevelings- en bezwaarrecht bij de benoeming van een commissaris en
de verplichtingen daarmee samenhangend overgedragen worden. Ook de
bevoegdheid de commissarissen te benoemen bij het ontbreken van alle
commissarissen kan ingevolge artikel 2:159 (269) lid 4 BW aan de aandeelhouderscommissie worden overgedragen. De commissie kan verder ingevolge
artikel 2:161 (271) BW de bevoegdheid overgedragen krijgen een vertegenwoordiger aan te wijzen, om bij de Ondernemingskamer een tussentijds
ontslag van een commissaris te verzoeken. Het recht om gehoord te worden
omtrent een voorgenomen ontslag van een bestuurder en het recht in kennis
gesteld te worden van een voorgenomen bestuurdersbenoeming kunnen
eveneens aan een aandeelhouderscommissie worden overgedragen ingevolge
artikel 2:162 (272) BW. Deze opsomming is limitatief van aard.
Deze bevoegdheden kunnen gedeeltelijk worden overgedragen, maar kunnen
niet per onderwerp worden opgesplitst. De te onderscheiden onderwerpen
zijn: benoeming van commissarissen, benoeming van bestuurders, ontslag van
commissarissen en het ontslag van bestuurders.
Een aandeelhouderscommissie is niet te beschouwen als een vennootschapsorgaan in restrictieve zin. Het begrip vennootschapsorgaan dient naar mijn
inzicht op die manier te worden begrepen indien aan een orgaan bevoegdheden kunnen worden overgedragen dan wel toegekend ingevolge een wettelijke
of statutaire bepaling. De aandeelhouderscommissie is daarentegen wel als een
vennootschapsorgaan in ruime zin te zien. Deze ruime uitleg dient mijns
inziens gehanteerd te worden bij de interpretatie van het orgaanbegrip in de
artikelen 2:13 lid 3, 2:14 en 2:15 BW.
2. Functioneren van de aandeelhouderscommissie
De vennootschap dient, analoog aan artikel 17 en 22 WOR, aan de commissie van aandeelhouders faciliteiten ter beschikking te stellen en kosten te
vergoeden voor zover redelijkerwijs nodig voor haar functioneren. De verder
eventueel aan de leden van een aandeelhouderscommissie te verstrekken
vergoedingen voor hun werkzaamheden dienen redelijk en billijk te zijn en
door de algemene vergadering vastgesteld te worden.
Regels met betrekking tot het functioneren van de aandeelhouderscommissie
kunnen worden neergelegd in de statuten. Dit is echter onpraktisch voor
zover het gedetailleerde regelingen betreft. Het in wenselijk nadere regelingen
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ten aanzien van een aandeelhouderscommissie neer te leggen in een door die
commissie zelf vast te stellen reglement. Dat is mogelijk ten aanzien van de
besluitvorming in de aandeelhouderscommissie. Hieronder moeten naast regels
omtrent het tot stand komen van besluiten ook worden begrepen formele
bepalingen omtrent de besluitvorming en regels met betrekking tot de
vergaderorde. Naast deze regels kunnen naar mijn mening ook uitwerkingen
van statutaire regelingen in een dergelijk reglement worden opgenomen.
Het is zinvol om in dit reglement de plaats van vergaderen en de zetel van
de aandeelhouderscommissie vast te leggen.
Verder dient dit reglement een termijn in te houden met betrekking tot de
bijeenroeping van de aandeelhouderscommissie, zodanig dat de leden van de
commissie een redelijke mogelijkheid hebben een vergadering in hun agenda
in te passen. Deze bijeenroeping dient te geschieden door middel van oproepingsbrieven gericht aan de leden van deze commissie. De oproeping dient uit
te gaan van de voorzitter of de secretaris van de aandeelhouderscommissie. De
statuten of een reglement kunnen daarnaast ook aan anderen deze bevoegdheid toekennen.
Analoog aan de regelingen van artikel 2:224 en 225 BW kan een aandeelhouderscommissie mijns inziens slechts besluiten nemen omtrent geagendeerde
onderwerpen in een tijdig bijeen geroepen vergadering, tenzij de besluitvorming plaatsvindt met algemene stemmen in een voltallige vergadering. De
statuten of een reglement kunnen bepalen dat besluitvorming buiten vergadering mogelijk is met algemene schriftelijke stemmen.
Indien de statuten of een reglement niet anders bepalen, heeft ieder lid van
de commissie één stem. In theorie kunnen de statuten of een reglement een
stemrechtverdeling naar evenredigheid van aandelenbezit inhouden. Daarbij
geldt echter naar mijn inzicht dat geen lid alleen meer stemmen moet kunnen
uitbrengen dan de overige leden tezamen. Indien deze laatste vorm van
stemrechtverdeling binnen de aandeelhouderscommissie niet dringend gewenst
is, heeft een gelijk stemrecht voor alle leden van de commissie mijn voorkeur.
Met betrekking tot de uitoefening van hun stemrecht kunnen de leden van
een aandeelhouderscommissie slechts overeenkomsten sluiten, indien die
overeenkomsten niet in strijd zijn met het belang van het collectief van
aandeelhouders of met de wettelijke of statutaire bevoegdheidsverdeling tussen
de verschillende organen. In een concreet geval kunnen eventueel nog andere
redenen aanwezig zijn om een stemovereenkomst niet rechtsgeldig te achten,
maar dan dienen zij door degene die daarop een beroep doet aannemelijk te
worden gemaakt.
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De voorzitter van de aandeelhouderscommissie stelt naar mijn mening
ingevolge artikel 2:13 BW ter vergadering de inhoud van de genomen besluiten vast, tenzij de statuten of een reglement anders bepalen. De secretaris dient
naar mijn inzicht de notulen van de vergadering aan de leden van de commissie te doen toekomen. Deze notulen moeten mijns inziens, tenzij de statuten
of een reglement anders bepalen, door de voorzitter worden ondertekend. De
notulen hoeven niet openbaar gemaakt te worden, mits de statuten of een
reglement geen andersluidende bepaling inhouden.
Van een besluit dat betrekking heeft op een persoon of een ander orgaan,
dient deze laatste onverwijld op de hoogte te worden gesteld. Verder dient
hetgeen is besloten kenbaar te zijn voor de algemene vergadering.
Indien de raad van commissarissen statutair of reglementair bevoegd is de
aandeelhouderscommissie bijeen te roepen, is een termijnstelling aan de
uitoefening van het bezwaarrecht door die commissie overbodig. De plicht
van de algemene vergadering tot het kenbaar maken van een bezwaar binnen
de in artikel 2:158 (268) lid 7 BW gestelde termijn geldt dan ook voor de
aandeelhouderscommissie. Dit is anders indien de raad van commissarissen
niet bevoegd is om de aandeelhouderscommissie bijeen te roepen. Dan geldt
naar mijn mening de in artikel 2:158 (268) lid 7 BW gestelde termijn aan de
uitoefening van het bezwaarrecht door de ondernemingsraad ook voor de
aandeelhouderscommissie. De raad van commissarissen kan aan de besluitvorming binnen de aandeelhouderscommissie omtrent het bezwaarrecht een
redelijke termijn stellen die korter is dan twee maanden. Indien de statuten of
een reglement zulks bepalen, kan de raad van commissarissen ook aan de
uitoefening van de overige bevoegdheden van de aandeelhouderscommissie een
redelijke termijn stellen. De statuten of een reglement kunnen een dergelijke
termijn ook zelf bepalen, echter niet ten aanzien van het aanbevelingsrecht.
De artikelen 2:8, 14 en 15 BW gelden mijns inziens ook ten aanzien van een
aandeelhouderscommissie, waardoor besluiten van zulk een commissie nietig
of vernietigbaar kunnen zijn wegens de in artikel 2:14 of 15 BW genoemde
gronden.
De aandeelhouderscommissie kan geen inlichtingen van de raad van
commissarissen of het bestuur verkrijgen middels een beroep op artikel 2:107
(217) lid 2 BW. Teneinde het de aandeelhouderscommissie mogelijk te maken
de inlichtingen die zij redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van haar
taak te verkrijgen, dient zij analoog aan artikel 31 lid 1 WOR wettelijk het
recht te krijgen dergelijke gegevens verstrekt te krijgen.
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Het als argument tegen een dergelijk informatieplicht gebruikte gelijkheidsbeginsel is naar mijn mening niet van toepassing. De leden van een
aandeelhouderscommissie kunnen in hun hoedanigheid als lid van die commissie meer of eerder informatie die nodig is voor de uitoefening van hun taak
ontvangen dan andere aandeelhouders.
Een eventueel misbruik van informatie het eigen (financiële) belang dienende
door de leden van een aandeelhouderscommissie wordt door de huidige en
toekomstige regelingen met betrekking tot gebruik van voorwetenschap
voldoende voorkomen respectievelijk bestreden. Daartoe dienen wel de leden
van de aandeelhouderscommissie conform de Modelcode of het wetsvoorstel
25 095 tot wijziging van de WTE 1995, aangewezen te worden als personen
waarop de desbetreffende regeling betrekking heeft indien de commissie over
koersgevoelige informatie kan beschikken.
Aan het elfde lid van artikel 2:158 (268) lid 11 BW dient een overlegverplichting voor de commissie van aandeelhouders, analoog aan de overlegverplichting voor de ondernemingsraad ingevolge lid 13 van die bepaling, te
worden toegevoegd. Daarbij moet uit de wettelijke regeling van de overlegverplichting voor zowel de aandeelhouderscommissie als de (centrale) ondernemingsraad duidelijk blijken dat overleg dient te worden gepleegd met (vertegenwoordigers van) zowel het bestuur als de raad van commissarissen. Het is
echter niet mogelijk dit overleg te bevorderen middels een statutair of
reglementair voorschrift, waarin wordt bepaald dat anderen dan de leden van
de aandeelhouderscommissie (en eventueel haar voorzitter en secretaris die
geen lid zijn) bevoegd zijn de vergaderingen van die commissie ook zonder
uitnodiging bij te wonen.
3. Ontbinding van de aandeelhouderscommissie
Een besluit tot ontbinding van de aandeelhouderscommissie houdt mijns
inziens tevens een ongedaanmaking van de bevoegdhedenoverdracht aan die
commissie in. Het omgekeerde geldt ook: een ongedaanmaking van de gehele
bevoegdhedenoverdracht houdt tevens ontbinding van rechtswege van de
aandeelhouderscommissie in. Dit is anders bij een herroeping van slechts een
gedeelte van de bevoegdhedenoverdracht. Een dergelijke gedeeltelijke ongedaanmaking is mogelijke met inachtneming van dezelfde restricties als welke
gelden voor een gedeeltelijke bevoegdhedenoverdracht.
Voor de totstandkoming van een besluit tot ongedaanmaking van de
bevoegdhedenoverdracht mag mijns inziens geen versterkte meerderheid
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vereist worden. Een quorumeis dient naar mijn mening echter wel aan de totstandkoming van een dergelijk besluit gesteld te worden.
Het eindigen van de structuurregeling voor een vennootschap houdt van
rechtswege ontbinding van een bij die vennootschap ingestelde aandeelhouderscommissie in. Ook het verstrijken van de termijn van de bevoegdhedenoverdracht houdt ontbinding van de aandeelhouderscommissie in. Voordat
deze termijn echter is verstreken, kan de algemene vergadering besluiten de
bevoegdhedenoverdracht te verlengen. Een dergelijk besluit moet worden
genomen met inachtneming van dezelfde meerderheids- en quorumeisen als
geldend voor een besluit tot instelling van een aandeelhouderscommissie.
De aandeelhouderscommissie kan verder ophouden te bestaan in geval van
een juridische fusie of splitsing. Een juridische fusie tussen twee aandeelhouderscommissies of splitsing van een dergelijke commissie is in beginsel niet
mogelijk.
De leden van de aandeelhouderscommissie kunnen worden geschorst en
ontslagen door de algemene vergadering. Voor een dergelijke maatregel dienen
dringende redenen aanwezig te zijn. Deze bevoegdheid van de algemene
vergadering kan naar mijn mening niet worden beperkt door een vereiste
goedkeuring of een bindend voorstel. Verder kan mijns inziens geen versterkte
meerderheid worden vereist voor de totstandkoming van een dergelijk besluit.
Wel kan naar mijn inzicht statutair een quorumeis worden gesteld, welke
echter de eis dat de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd moet zijn niet te boven mag gaan.
Naar mijn mening zal het lidmaatschap van een lid van de aandeelhouderscommissie in het geval van een aan het lidmaatschap verbonden eis van
aandeelhouderschap krachtens de statuten of een reglement dienen te eindigen,
indien het lid geen aandeelhouder meer is. Verder kan het lidmaatschap van
de aandeelhouderscommissie eindigen door het verstrijken van een statutaire
maximale zittingsduur of van de duur van de benoeming.
4. Andere vormen van aandeelhouderscommissies
De algemene vergadering kan ook andere aandeelhouderscommissies instellen
dan de commissie van aandeelhouders in de zin van artikel 2:158 (268) lid 11
BW. Een dergelijke informele aandeelhouderscommissie kan ook buiten de
algemene vergadering om door aandeelhouders worden ingesteld. Anders dan
de instelling van een formele aandeelhouderscommissie, is dit ook bij nietstructuurvennootschappen mogelijk. Aaninformeleaandeelhouderscommissies
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kunnen evenwel geen bevoegdheden worden overgedragen, hetgeen met zich
brengt dat een informele commissie in beginsel niet representatief behoeft te
zijn voor alle aandeelhouders. Zulk een informele commissie kan naar mijn
mening slechts een de algemene vergadering of de aandeelhouders adviserende
instantie zijn en is ook geen vennootschapsorgaan in ruime zin. De analoge
toepassing van artikel 17 en 22 WOR zoals is bepleit ten aanzien van de
formele aandeelhouderscommissie geldt niet ten opzichte van de informele
commissie van aandeelhouders.
Naar mijn mening kan bij een structuurvennootschap een formele
aandeelhouderscommissie de taken van een informele commissie vervullen.
Met name op het gebied van communicatie met andere organen is een formele
aandeelhouderscommissie bijzonder geschikt, gezien de vereiste representativiteit voor een effectieve overlegcommissie.
In de structuurregeling voor grote coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen is geen regeling opgenomen met betrekking tot een ledencommissie. De statuten van zulk een rechtspersoon kunnen echter bepalen de
algemene ledenvergadering de mogelijkheid geven slechts enkele bevoegdheden
over te dragen aan een ledenraad. In een dergelijk geval kan een ledenraad
gevormd worden op een manier vergelijkbaar met een aandeelhouderscommissie. Er zijn echter belangrijke verschillen tussen een dergelijke ledenraad
en een aandeelhouderscommissie.
5. Corporate governance en de aandeelhouderscommissie
Gezien het belang van de structuurwet op het gebied van gelijkberechtiging
van de factoren kapitaal en arbeid dient mijns inziens een ingrijpende
wijziging van de structuurwet afgewezen te worden. Het kan echter zin
hebben in de wet vast te leggen dat de Ondernemingskamer een tegen een
commissarisbenoeming gemaakt bezwaar slechts marginaal toetst.
Indien de Ondernemingskamer de gemaakte bezwaren op die manier toetst,
zal een door de aandeelhouderscommissie gemaakt bezwaar meer kans van
slagen hebben. De (her) benoemingsprocedure kan dan een serieuze toets
vormen voor de taakuitoefening van de commissarissen, indien het aanbevelings- en bezwaarrecht effectief uitgeoefend worden. In dat kader kan de aandeelhouderscommissie een rol spelen bij de beoordeling van de taakuitoefening
van de commissarissen. Verder staat een aandeelhouderscommissie ook de
mogelijkheid ten dienste van een verzoek aan de Ondernemingskamer tot
ontslag van een commissaris ingevolge artikel 2:161 (271) lid 2 BW. Dan dient
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echter de grond voor het verslag wel voldoende objectief aannemelijk gemaakt
te worden door de aandeelhouderscommissie.
De Commissie Corporate Governance is van mening dat de presentie van de
kapitaalverschaffers op de algemene vergadering omhoog moet gaan, hetgeen
volgens de commissie mogelijk is middels een effectief proxy solicitation
systeem. Voor zover een dergelijk systeem tot doel heeft de algemene vergadering tot een betere gesprekspartner voor het bestuur en de raad van
commissarissen te vormen in het kader van de aflegging van verantwoording
aan de aandeelhouders, kan als alternatief voor zulk een systeem gedacht
worden aan een aandeelhouderscommissie als overlegorgaan. De uiteindelijke
verantwoording dient echter in de algemene vergadering te geschieden.
Ter versterking van de positie van aandeelhouders kan naar mijn mening
statutair worden voorgeschreven dat de aandeelhouderscommissie moet
worden gehoord omtrent bepaalde voorgenomen besluiten. In een dergelijk
geval dienen de statuten of een reglement de raad van commissarissen en het
bestuur bevoegd verklaren de aandeelhouderscommissie bijeen te roepen.
Mijns inziens kunnen de mogelijk aan een aandeelhouderscommissie over te
dragen of toe te kennen bevoegdheden worden uitgebreid met:
- de bevoegdheid om een algemene vergadering bijeen te roepen ingevolge
artikel 2:109 (219) BW;
het nemen van een beslissing in een algemene vergadering bij staking van
de stemmen als bedoeld in artikel 2:120 (230) lid 1 BW;
het aanwijzen van één of meer personen tot vertegenwoordiging van de
vennootschap bij tegenstrijdig belang met één of meer bestuurders
krachtens artikel 2:146 (256) BW.
De aandeelhouderscommissie kan met name op het gebied van communicatie
tussen aandeelhouders en het bestuur en de raad van commissarissen een
belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van de aandeelhouderspositie.
In dat kader is de invoering van een hoorplicht bepleit. Ook de verruiming
van de mogelijke bevoegdheden met slechts de genoemde bevoegdheden
strookt met dit idee, waarbij met name een statutaire toekenning van de
bevoegdheid om een algemene vergadering bijeen te roepen de aandeelhouderscommissie als communicatieorgaan ten goede zal komen.
Ook bij niet-structuurvennootschappen met een sterk gespreid aandelenkapitaal dient mijns inziens een aandeelhouderscommissie te kunnen worden
ingesteld gelijk aan een formele aandeelhouderscommissie zoals die thans
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bestaat in de structuurregeling. Daartoe zal echter een wettelijke regeling
nodig zijn.
Aan deze commissie zouden dan naar mijn mening de bevoegdheden tot
benoeming, ontslag en schorsing van bestuurders en commissarissen overgedragen moeten kunnen worden. Verder zouden mijns inziens aan die commissie de bevoegdheden tot het bijeenroepen van de algemene vergadering en
tot het nemen van een beslissing in een algemene vergadering bij staking van
de stemmen moeten kunnen worden toegekend. Ook het aanwijzen van een
of meer personen tot vertegenwoordiging van de vennootschap bij tegenstrijdig belang met een of meer bestuurders krachtens artikel 2:146 (256) BW,
zou een aan een dergelijke aandeelhouderscommissie over te dragen moeten
zijn. Verder zou statutair kunnen worden voorgeschreven dat deze aandeelhouderscommissie gehoord dient te worden omtrent bepaalde voorgenomen
besluiten. Ook een regeling als bedoeld in §6 van de Departementale
Richtlijnen 1986 waardoor de instelling van een raad van commissarissen
afhankelijk wordt gesteld van een daartoe strekkend besluit van de aandeelhouderscommissie, zou naar mijn mening mogelijk moeten zijn.
Ook indien bij een gewone vennootschap een formele aandeelhouderscommissie zou kunnen worden ingesteld, kan bij een dergelijke vennootschap een
informele aandeelhouderscommissie worden geïnstalleerd.
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1. Establishing a shareholders committee
In the two-tier company legislation (relates to the existence under Dutch law
of a provision for two boards in a company, a board of directors and a board
of supervisory directors), Section 2:158 (268) Paragraph 11 of the Dutch Civil
Code sets out a scheme which gives the General Meeting the possibility of
transferring certain powers to a committee of shareholders. The Articles of
Associations cannot restrict the establishing of a shareholders committee and
the transfer of powers to this committee or deny the General Meeting the
power to do so, nor make this option dependent on a proposal or approval
of another body. A resolution to establish a shareholders committee, transfer
powers to such committee and appoint the members of the committee is to
be set out on the agenda, whereby in my opinion Section 2:123 (233) of the
Dutch Civil Code is to be applied analogously. This therefore entails a certain
dependence of the body convening the meeting, unless the Articles of
Association grant the shareholders the power to directly supplement the
agenda or call a meeting themselves with a supplement of the agenda. Without
convening the meeting and placing the resolution on the agenda, a resolution
can only be passed by unanimous vote in a fully represented meeting,
whereby the persons entitled to attend the meeting but not entitled to vote
must be present or represented.
The law opens up the possibility of transferring certain powers to a shareholders committee in order to do justice to granting equal weight to the factors
of labour and capital. It is easier to convene a shareholders meeting than a
General Meeting and it makes it easier to realise consultation with the Board
of Supervisory Directors or the Board of Directors. In addition, a shareholders committee consisting of expert members will form a more equal
discussion partner for the Board of Supervisory Directors and the Board of
Directors.
In order to more effectively exercise the shareholders rights as a body
representing the shareholders, the shareholders committee is to be representative for the collective of shareholders. In addition, the minority of the
shareholders should be given some influence on any establishment of a
shareholders committee, so that the majority will not be able to simply
disregard them. In order to safeguard this, I believe that resolutions to
establish a shareholders committee, transfer powers to that committee and
appoint the members of the committee are to be passed by a majority of two197

thirds of the votes cast in a meeting in which at least half of the issued capital
is represented. This increased majority and quorum requirement is also to
apply for such resolutions in a second meeting, which may have to be called
because the requisite quorum was not present at the meeting. Despite the fact
that such requirements can form an impediment to establishing a shareholders
committee in practice, in view of the interests of the aforementioned representation and minority protection, in my opinion a statutory scheme is desirable
which prescribes such majority and quorum requirements.
These reinforced majority and quorum requirements are also a blockade
against use of the shareholders committee as an oligarchic construction. In
order to take the General Meeting out of the game by establishing a shareholders committee, the Board of Supervisory Directors and the Board of
Directors might want to form a shareholders committee dedicated to them by
means of proposing a candidate, which candidate is binding or by making
approval mandatory with regard to the appointment of the members of the
shareholders committee. Furthermore, they might want to influence the
decision-making within the shareholders committee. Such schemes are,
however, contrary to the intent of the two-tier company legislation. A further
impediment with regard to the use of a shareholders committee as an
oligarchical construction is the restriction of the transfer of powers to a
maximum of two consecutive years pursuant to Section 2:158 (268) Paragraph
11 of the Dutch Civil Code, and the power of the General Meeting to revoke
the transfer of powers at any time. The latter mandatory provision entails
that the Articles of Association cannot restrict or cancel this power of the
General Meeting.
In my opinion, in principle all shareholders must have the possibility of
being appointed as a member of the shareholders committee. I do not believe
that this aspect can be reconciled with other qualification requirements being
set for membership of the shareholders committee other than being a
shareholder. However, this latter requirement can entail complications with
regard to the validity of resolutions of the shareholders committee. In order
to eliminate the risk of invalid resolutions, a supplementary arrangement
should therefore be included in the Articles of Association or separate
regulations. In view of the need for such an arrangement the 1986 Departmental Guidelines should be amended in such sense that with the exception of a
contrary provision in the Articles of Association being a shareholder should
not be a prerequisite.
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With regard to non-shareholders I believe that further qualification requirements can be set for membership of the shareholders committee. An exception should, however, be made for holders of properly issued depository
receipts for shares.
In my opinion the shareholders committee should consist of a minimum of
three members. If the number of members falls below this minimum, the
shareholders committee will still have the power to perform its tasks, unless
the Articles of Association or regulations stipulate otherwise. If the shareholders committee no longer has any members, the transfer of power will
terminate. This also entails a dissolution of the committee.
With regard to the appointment procedure of the members of the shareholders committee, rules are to be set out in the Articles of Association or
regulations which safeguard an orderly procedure.
The 1986 Departmental Guidelines prescribe that the Articles of Association
may determine that a non-committee member may be chairperson or secretary
of the shareholders committee, provided he does not have a voting right in
the committee. In this manner the chairperson of the Board of Supervisory
Directors could also be the chairperson of the shareholders committee. In my
opinion this is not contrary to the statutory system of monitored cooptation,
although neither is it necessary.
The decision to establish a shareholders committee and to transfer powers to
that committee can in my opinion be seen as two distinct resolutions.
However, I do not believe it is possible to establish such a committee without
a transfer of powers. Because of this correlation between the two topics I
believe that decisions on the establishing of the committee and the transfer of
powers are to be seen as resolutions which are dependent on each other.
To protect the interests of third parties, the establishing of a shareholders
committee to which shareholders powers have been transferred should, in my
opinion, be registered with the Trade Register. Furthermore, in my opinion
the shareholders committee must report to the shareholders by including a
report of the committee of shareholders in the annual accounts and report to
be published. Such report should indicate, inter alia, what powers have been
transferred to the committee. In my opinion such report is to be prescribed
by law, for example in Sections 2:391 or 2:392 of the Civil Code.
Pursuant to Section 2:158 (268) of the Civil Code, the right to make a
recommendation and the right to object upon the appointment of a superviso-
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ry director and the concomitant obligations can be transferred to a shareholders committee. The power to appoint the supervisory directors in the event
of absence of all supervisory directors can, pursuant to Section 2:159 (269)
Paragraph 4 of the Civil Code, also be transferred to the shareholders
committee. Furthermore, pursuant to Section 2:161 (271) of the Civil Code
the committee may further be granted the power to appoint a representative,
to apply for interim dismissal of a supervisory director with the Enterprise
Section of the Amsterdam Court of Appeal. The right to be heard with regard
to an intended dismissal of a director and the right to be informed as to an
intended appointment of a director can also be transferred to a shareholders
committee pursuant to Section 2:162 (272) of the Civil Code. This list is of
a limited nature.
These powers can be transferred in part, but cannot be divided per subjectmatter. The subject-matters to be distinguished are: appointment of supervisory directors, appointment of directors, dismissal of supervisory directors and
dismissal of directors.
A shareholders committee is not to be considered a company body in a
restrictive sense. The term company body should in my opinion be understood in this sense if powers can be transferred or awarded to a body
pursuant to a provision in the law or the Articles of Association. In contrast,
the shareholders committee is a company body in a broad sense. This broad
interpretation is in my opinion to be applied in the interpretation of the term
'body' in Section 2:13 Paragraph 3 and Sections 2:14 and 2:15 of the Civil
Code.
2. Functioning of the shareholders committee
In line with Articles 17 and 22 of the Works Council Act ("WOR") the
company is to make facilities available to the shareholders committee and to
compensate expenses insofar as such are reasonably necessary for its functioning. Any further compensation to be paid to the members of a shareholders
committee for their work are to be determined on a just and equitable basis
by the General Meeting.
Rules regarding the functioning of the shareholders committee can be laid
down in the Articles of Association. However, this is impractical as far as
detailed rules are concerned. It is desirable to lay down detailed rules relating
to a shareholders committee in a set of regulations to be adopted by the
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committee itself. This is possible with regard to decision-making in the
shareholders committee. In addition to rules regarding the establishing of
resolutions, such regulations should also include formal provisions regarding
the decision-making procedure and rules relating to the order of the meeting.
In addition to these rules I believe that further details relating to arrangements
set out in the Articles of Association can be included in such regulations.
It would be useful to stipulate the place of meeting and the seat of the
shareholders committee in these regulations.
These regulations should also set out a time period with regard to convening
the shareholders committee, in such way that the members of the committee
have a reasonable opportunity to fit a meeting into their diary. A meeting is
be called by means of letters of notice addressed to the members of the
committee. The meeting is to be called by the chairperson or the secretary of
the shareholders committee. The Articles of Association or the regulations can
grant this power to others as well.
Analogously to the provisions of Sections 2:224 and 225 of the Civil Code,
a shareholders committee can in my opinion only pass resolutions regarding
topics which are on the agenda in a meeting which has been called with
proper notice, unless resolutions are passed by unanimous vote in a complete
meeting. The Articles of Association or regulations could stipulate that it is
possible to pass resolutions outside of meetings by unanimous written vote.
If the Articles of Association or regulations do not stipulate otherwise, every
member of the committee has one vote. In theory, the Articles of Association
or regulations can set out a distribution of votes proportional to shareholding.
However, in my opinion no one member should be able to cast more votes
than the other members jointly. If this latter form of distributing voting
rights within the shareholders committee is not urgently desired, an equal
voting right for all members of the committee has my preference.
With regard to exercising their voting right, the members of a shareholders
committee can only enter into agreements if such agreements are not contrary
to the interest of the collective of shareholders or to the division of powers
between the various bodies set out by the law or the Articles of Association.
In a specific case there could be other reasons for not deeming a voting
agreement to be valid, but in such case the person(s) claiming the invalidity
must make his/their case plausible.
I believe that pursuant to Section 2:13 of the Civil Code the chairperson of
the shareholders committee determines at the meeting the contents of the
resolutions passed, unless the Articles of Association or regulations stipulate
otherwise. In my opinion the secretary should send the minutes of the
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meeting to the members of the committee. These minutes should, unless the
Articles or regulations stipulate otherwise, be signed by the chairperson. The
minutes need not be published, provided the Articles or regulations do not
have any contrary stipulations in this respect.
Where a resolution relates to a person or another body, the latter is to be
immediately informed of this fact. Furthermore, the General Meeting must
be informed as to the decision made.
If the Board of Supervisory Directors has the power to convene the shareholders committee pursuant to the Articles or regulations, it would not be
necessary to set out a time period for exercising a right to object. The duty
of the General Meeting to announce an objection within the time period
stipulated in Section 2:158 (268) Paragraph 7 of the Civil Code also applies for
the shareholders committee. This would be different if the Board of Supervisory Directors does not have the power to convene the shareholders committee. In my opinion the time period set out in Section 2:158 (268) Paragraph
7 of the Civil Code with regard to the Works Council exercising the right to
object will then also apply for the shareholders committee. The Board of
Supervisory Directors can set a reasonable time period for decision-making
within the shareholders committee with regard to the right to object which
is shorter than two months. If the Articles or regulations stipulate such, the
Board of Supervisory Directors can also set a reasonable term for the
exercising of the other powers of the shareholders committee. The Articles or
regulations can also determine such term themselves, however they cannot do
so with regard to the right to make a recommendation.
In my opinion Sections 2:8, 14 and 15 of the Civil Code also apply to a
shareholders committee, so that resolutions of such committee can be void or
subject to nullification on the grounds set out in Sections 2:14 or 15 of the
Civil Code.
The shareholders committee cannot obtain information on the Board of
Supervisory Directors or the Board of Directors by invoking Section 2:107
(271) Paragraph 2 of the Civil Code. In order to enable the shareholders
committee to obtain the information that it reasonably requires to perform
its task, it must be given a statutory right similar to the right set out in
Article 31, Paragraph 1 of the WOR to obtain such information.
In my opinion, the equality principle which was used as an argument against
such duty of information does not apply. In their capacity as member of the
committee, the members of a shareholders committee can receive more
information required to perform their task or receive such information earlier
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than the other shareholders.
Any misuse of information to serve the own (financial) interests of the
members of a shareholders committee will be sufficiently prevented or
combatted by the current and future rules relating to use of inside or prior
information. Toward this end the members of the shareholders committee are
to be appointed in conformity with the Model Code or the bill 23 095 to
amend the WTE 1995, as people to which the arrangement in question relates
if the committee could have access to share price information.
A duty of consultation for the committee of shareholders, analogous to the
duty of consultation with the Works Council pursuant to Paragraph 13 of
Section 2:158 (268) of the Civil Code is to be added to Paragraph 11 of that
section. The statutory arrangement of the duty of consultation for both the
shareholders committee and the (central) Works Council is to clearly show
that there is to be consultation with (representatives of) both the Board of
Directors and the Board of Supervisory Directors. However, it is not possible
to promote this consultation by means of a prescription in the Articles or
regulations, in which it is stipulated that persons other than the members of
the shareholders committee (and possibly its chairperson and secretary who
are not members) have the right to attend the meetings of the committee,
even without an invitation.
3. Dissolution of the shareholders committee
In my opinion a dissolution of the shareholders committee also entails a
cancellation of the transfer of powers to that committee. The converse also
applies: a cancellation of the entire transfer of powers also entails legal
dissolution of the shareholders committee. This is different in the event of
revocation of only part of the transfer of powers. Such partial cancellation is
possible, subject to the same restrictions that apply for a partial transfer of
powers.
As regards the creation of a resolution to cancel the transfer of powers, it is
my opinion that no reinforced majority should be required. However, I do
believe that there should be a quorum requirement for the creation of such
resolution.
The termination of the two-tier company scheme for a company entails legal
dissolution of any shareholders committee which was established for such
company. The expiry of the term of the transfer of powers entails dissolution
of the shareholders committee. However, before this term has expired the
General Meeting can resolve to extend the transfer of powers. Such resolution
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must be passed in accordance with the same majority and quorum requirements that apply for a resolution to establish a shareholders committee.
The shareholders committee can further cease to exist in the event of a legal
merger or division. A legal merger between two shareholders committees or
division of such committee is, in principle, not possible.
The members of the shareholders committee can be suspended and dismissed
by the General Meeting. There must be urgent grounds for such measure. In
my opinion this power of the General Meeting cannot be restricted by
mandatory approval or a binding proposal. Further, in my opinion no
reinforced majority should be required for the creation of such resolution.
However, in my opinion a quorum requirement can be laid down in the
Articles; nevertheless, such requirement may not exceed a demand for half of
the issued capital being represented at the meeting.
In my opinion, in the event of membership being conditional on being a
shareholder by virtue of the Articles or regulations, the membership of a
member of the shareholders committee should terminate if the member is no
longer a shareholder. Furthermore, membership of the shareholders committee can terminate through the expiry of a maximum term of office or
appointment under the Articles.
4. Other forms of shareholders committees
The General Meeting can also establish shareholders committees other than
the committee of shareholders in the sense of Section 2:158 (268) Paragraph
11 of the Civil Code. Such informal shareholders committee can also be set
up by shareholders outside of the General Meeting. Contrary to the
establishing of a formal shareholders committee, this is also possible with nontwo tier companies. However, no powers can be transferred to informal
shareholders committees, which entails that an informal committee need in
principle not be representative of all shareholders. However, in my opinion
such an informal committee can only have an advisory role with regard to the
General Meeting or the shareholders and would not be a company body in
the broad sense. The analogous application of Articles 17 and 22 of the WOR
which is wanted for the formal shareholders committee does not apply with
regard to the informal shareholders committee.
In my opinion in a two-tier company a formal shareholders committee can
perform the tasks of an informal committee. Particularly in the area of
communication with other bodies a formal shareholders committee is
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particularly suitable, in view of the requisite representativeness for an effective
consultation committee.
The two-tier scheme for large cooperatives and mutual insurance companies
does not include provisions regarding a members committee. The Articles of
Association of this type of legal person can, however, determine to give the
general meeting of members the possibility to transfer only a few powers to
a members council. In such case a members council can be formed in a
manner comparable to a shareholders committee. However, there are significant differences between such members council and a shareholders committee.
5. Corporate governance and the shareholders committee
In view of the importance of the two-tier company legislation in the area of
equalisation of the factors of capital and labour, it is my opinion that a drastic
change in the two-tier company legislation is to be rejected. However, it could
be useful to lay down in the legislation that the Enterprise Chamber only
marginally check an objection lodged against the appointment of a supervisory director.
If the Enterprise Chamber checks the objections made in this manner, an
objection lodged by the shareholders committee will have a greater chance of
succeeding. The (reappointment procedure can then form a serious check of
the performance of the supervisory directors, if the right to make recommendations and objections is effectively exercised. In this context the shareholders
committee can play a role in evaluating the performance of the supervisory
directors. Furthermore, a shareholders committee also has the option of filing
an application for dismissal of a supervisory director with the Enterprise
Chamber pursuant to Section 2:161 (271) Paragraph 2 of the Civil Code. In
such case the shareholders committee is to make an objectively plausible case
for the grounds of the report.
The Corporate Governance Committee is of the opinion that the performance of the capital providers in the General Meeting is to increase, which
according to the Committee is possible by means of an effective proxy
solicitation system. Insofar as the goal of such system is to make the General
Meeting a better discussion partner for the Board of Directors and the Board
of Supervisory Directors in the framework of being accountable to the
shareholders, an alternative for such a system could be to have a shareholders
committee as a consultative body. Final accountability is, however, to be
given in the General Meeting.
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To reinforce the position of the shareholders I believe that it can be
prescribed in the Articles of Association that the shareholders committee must
be heard with regard to specific intended resolutions. In such case the Articles
or regulations are to declare the Board of Supervisory Directors and the Board
of Directors as having the power to convene the shareholders committee.
In my view the powers which can be transferred or awarded to a shareholders committee can be expanded with:
- the power to convene a General Meeting pursuant to Section 2:109 (219)
of the Civil Code;
- the power to pass a resolution in a General Meeting in the event of tied
votes as referred to in Section 2:120 (230) Paragraph 1 of the Civil Code;
the power to appoint one or more persons to represent the company in
the event of conflicting interests with one or more directors pursuant to
Section 2:146 (256) of the Civil Code.
The shareholders committee can make an important contribution to reinforcing the shareholders position, particularly in the area of communication
between shareholders and the Board of Directors and the Board of Supervisory Directors. The introduction of a duty to hear parties has been argued for
in this respect. The expansion of the possible powers by only the powers
mentioned aligns with this idea, whereby granting the shareholders committee
the power to convene a General Meeting in the Articles will benefit the
committee's position as a communication body.
In non-two tier companies with a widely-distributed share capital too I
believe that a shareholders committee can be set up which is the same as a
formal shareholders committee as such currently exists in the two-tier
company regulations. However, statutory regulation is required in this
respect.
In my opinion, it should then be possible to transfer the power to appoint,
dismiss and suspend directors and supervisory directors to such committee.
In addition, it should be possible to transfer the powers to convene a General
Meeting and to make decisions in a General Meeting in which the votes are
tied to such committee. It should also be possible to transfer the power to
appoint one or more people to represent the company in the event of a
conflict of interests with one or more directors pursuant to Section 2:146
(256) of the Civil Code to the shareholders committee. Furthermore, it could
be prescribed in the Articles that this shareholders committee is to be heard
with regard to specific intended resolutions. An arrangement as referred to in
Paragraph 6 of the 1986 Departmental Guidelines, which make the establish-
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ing of a Board of Supervisory Directors dependent on a resolution of the
shareholders committee in this respect should, in my opinion, be possible.
Moreover, if it would be possible to establish a formal shareholders committee for an ordinary company, it should also be possible to set up an informal
shareholders committee for such company.
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BIJLAGE I: MODELSTATUTEN EN -REGLEMENT
In deze modellen worden alternatieve bepalingen cursief weergegeven. In
kleine letter zijn regelingen aangegeven waardoor ik mij bij het opstellen van
deze modellen heb laten inspireren.

Statutaire bepaling met betrekking tot de aandeelhouderscommissie
Artikel ...
1.

De algemene vergadering kan een besluit tot instelling van een aandeelhouderscommissie in de zin van artikel 2:158 (268) lid 11 BW nemen
met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in
een vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal
is vertegenwoordigd. Ook in een eventuele tweede vergadering wegens
het niet behalen van het vereist quorum, geldt deze versterkte meerderheids- en quorumeis voor de besluitvorming met betrekking tot de
instelling van de aandeelhouderscommissie.

2.1

De aandeelhouderscommissie telt ten minste drie en ten hoogste zeven
leden. Indien het aantal leden daalt beneden het hiervoor genoemde
minimum-aantal, heeft dat de ontbinding van de aandeelhouderscommissie tot gevolg.
De aandeelhouderscommissie wijst al dan niet uit haar midden aan een
voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en eventueel een
plaatsvervangend secretaris. Indien deze personen geen lid van de commissie zijn, hebben zij geen Stemrecht. Zie artikel 5 lid 1 van het Reglement voor de

2.2

commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.

3.1

3.2
3.3

a Leden van de aandeelhouderscommissie behoeven geen aandeelhouder
van de vennootschap te zijn.
b Ieder lid van de aandeelhouderscommissie dient eigenaar te zijn van ten
minste één aandeel in de vennootschap.
Commissarissen of bestuurders van de vennootschap kunnen geen lid
zijn van de aandeelhouderscommissie.
De leden van de aandeelhouderscommissie kunnen door de algemene
vergadering worden ontslagen in een vergadering waarin ten minste de
helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
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3.4

De benoeming van de leden van de aandeelhouderscommissie geschiedt
voor een door de algemene vergadering te bepalen duur van ten hoogste
t w e e j a r e n . Zie artikel 21 onder 21.3 van de statuten van Stork N.V.

4.1

4.2

5.1

5.2

Een besluit tot (her-)benoeming van een lid van de aandeelhouderscommissie dient door de algemene vergadering te worden genomen met een
meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Ook in een eventuele tweede vergadering wegens het
niet behalen van het vereist quorum, geldt deze versterkte meerderheids- en quorumeis voor de besluitvorming met betrekking tot de (herbenoeming van een lid van de aandeelhouderscommissie.
Bij de agenda van de algemene vergadering waarin de benoeming van
leden van de aandeelhouderscommissie aan de orde komt, wordt
gevoegd de in een reglement als bedoeld in lid 6 neer te leggen regeling
ten aanzien van de kandidaatstelling door aandeelhouders.
Een besluit tot overdracht van bevoegdheden aan de aandeelhouderscommissie of tot verlenging van deze bevoegdhedenoverdracht dient te
worden genomen met inachtneming van dezelfde versterkte meerderheids- en quorumeisen als welke gelden voor de totstandkoming van
een besluit tot instelling van de aandeelhouderscommissie. De agenda
van die vergadering vermeldt welke bevoegdheden voor overdracht aan
de aandeelhouderscommissie in aanmerking komen.
De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht van bevoegdheden aan de aandeelhouderscommissie ongedaan maken middels een
besluit genomen met een gewone meerderheid in een vergadering
waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of
vertegenwoordigd is.

6.

Nadere regels omtrent de besluitvorming binnen de aandeelhouderscommissie, de benoeming en het ontslag van de leden van de commissie
en het lidmaatschap van de commissie worden gegeven in een door de
aandeel houderscommissie vast te stellen reglement.

7.

Het bestuur en de raad van commissarissen zullen desgevraagt aan de
aandeelhouderscommissie tijdig alle inlichtingen en gegevens verstrekken die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig
heeft.
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8.

De aandeelhouderscommissie doet jaarlijks schriftelijk verslag aan de
algemene vergadering over haar verrichtingen. Zie artikel 12 lid 2 van het
Reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.

9.

De aandeelhouderscommissie neemt geen besluit als bedoeld in artikel
2:158 (268) BW voordat over de betrokken aangelegenheid ten minste
éénmaal overleg is gepleegd door de aandeelhouderscommissie met
(vertegenwoordigers van) zowel de raad van commissarissen als het
bestuur.

10.

De leden van de aandeelhouderscommissie ontvangen voor hun werkzaamheden een door de algemene vergadering vast te stellen vergoeding.
Zie artikel 9 van het Reglement voor de Commissie van Aandeelhouders van de KasAssociatie N.V.
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BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Artikel 1
Zie artikel 1 van het Reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke
Nedlloyd N.V.
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. vennootschap:
;
b. aandeelhouderscommissie, respectievelijk commissie: de commissie van
aandeelhouders als bedoeld in artikel 2:158 (268) lid 11 BW, benoemd
door de algemene vergadering overeenkomstig artikel.. van de statuten
van de vennootschap;
с

raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennoot
schap;

d. bestuur: de raad van bestuur van de vennootschap;
e. algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders van
de vennootschap.

ADRES
Artikel 2
Zie artikel 2 van het Reglement voor de Commissie van Aandeelhouders van de Kas-Associatie
N.V.
1.

Het adres van de aandeelhouderscommissie is ten hoofdkantore van de
vennootschap. Alle voor de commissie bestemde stukken zullen rechts
geldig zijn geadresseerd, indien zij zijn verzonden of afgegeven aan dit
adres.

2.

De commissie vergadert ten hoofdkantore van de vennootschap.
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SAMENSTELLING
Artikel 3
1.

De aandeelhouderscommissie bestaat overeenkomstig artikel ... lid 2.1
van de statuten van de vennootschap uit ten minste drie en ten hoogste
zeven leden. Overeenkomstig artikel ... lid 2.1 van de statuten van de
vennootschap heeft een daling van het aantal leden beneden dit
minimum ontbinding van de commissie tot gevolg.

2. a De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter, een plaatsver
vangend voorzitter, een secretaris en eventueel een plaatsvervangend
secretaris. Тле artikel 5 lid 1 van het Reglement voor de commissie van aandeelhouders
van Koninklijke Nedlloyd N.V.
b

Overeenkomstig artikel... lid 2.2 van de statuten van de vennootschap
wijst de aandeelhouderscommissie al dan niet uit haar midden aan een
voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en eventueel een
plaatsvervangend secretaris. Indien deze personen geen lid van de commis
sie zijn, hebben zij geen stemrecht.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. a Overeenkomstig artikel... lid 3.1 van de statuten van de vennootschap
kunnen ook niet-aandeelhouders lid zijn van de aandeelhouderscommissie.
b

1. Overeenkomstig artikel... lid 3.1 van de statuten van de vennootschap
dient ieder lid van de aandeelhouderscommissie eigenaar te zijn van ten
minste één aandeel in de vennootschap dat aan toonder of op naam
van het lid is gesteld. Zie artikel 3 lid 1 van het Reglement voor de commissie
van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.
2. Indien een lid uitsluitend één of meer aandelen aan toonder heeft, is het
lid verplicht één of meer van die aandelen in een afzonderlijk depot bij
de vennootschap of bij een door de vennootschap aan te wijzen bankinstelling te doen bewaren, zodanig dat daaruit te allen tijde blijkt dat
het lid gedurende zijn lidmaatschap ononderbroken aandeelhouder is.
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Zie artikel 3 lid 2 van het Reglement voor de commissie van aandeelhouders van
Koninklijke Nedlloyd N.V.
2.

Een lid van de aandeelhouderscommissie zal door de algemene vergadering overeenkomstig artikel... lid 3.3 van de statuten van de vennootschap worden ontslagen indien het lid:
- ophoudt aandeelhouder van de vennootschap te zijn;
- in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling
aanvraagt of onder bewind of curatele wordt gesteld;
- naar gangbare maatschappelijke normen onvoldoende functioneert.
Zie artikel 3 lid 4 van het Reglement voor de commissie van aandeelhouders van
Koninklijke Nedlloyd N.V. en artikel 3 lid 5 van het Reglement voor de Commissie van
Aandeelhouders van de Kas-Associatie N.V.

3.

Verder eindigt het lidmaatschap:
- bij overlijden van het lid;
- door opzegging door het lid;
- door het verstrijken van de in artikel... lid 3.4 van de statuten van de
vennootschap vermelde maximale zittingsduur.

BENOEMING
Artikel 5
1.1

1.2

2.1

2.2
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De algemene vergadering benoemt de leden van de aandeelhouderscommissie met inachtneming van artikel ... lid 4.1 van de
statuten van de vennootschap in een vergadering waarin een voorstel
daartoe op de agenda van die vergadering is vermeld.
Een lid van de aandeelhouderscommissie treedt af in een jaarlijkse
algemene vergadering volgens een door de aandeelhouderscommissie
opgesteld rooster. Zie artikel 2 lid 3 van het Reglement voor de commissie van
aandeelhouders van Roto Smeets De Boer N.V.
De aandeelhouderscommissie stelt een niet-bindende voordracht op
ООГ kandidaten voor de commissie. Zie artikel 4 lid 2 sub a van het Reglement
voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.
De niet-bindende voordracht van de aandeelhouderscommissie wordt
opgenomen in het verslag van de commissie als bedoeld in artikel 12 of
in de agenda van de betreffende algemene vergadering. Zie artikel 4 lid 2

Modelstatuten en -reglement
sub a van het Reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke

2.3

Nedlloyd N.V.
Ook indien geen niet-bindende voordracht is opgenomen in het verslag
van de commissie of in de agenda van de betreffende algemene vergade
ring, kan de algemene vergadering de leden van de aandeelhouderscom
missie benoemen.

2.4

Indien geen commissie in functie is, zal de raad van commissarissen een
niet-bindende voordracht opstellen voor kandidaten voor de aandeel
houderscommissie. Deze niet-bindende voordracht zal worden opgeno
men in de agenda van de betreffende algemene vergadering. Lid 2.3 van
deze bepaling is van overeenkomstige toepassing. Zie artikel 4 lid 2 sub Ь van

2.5

Bij de opstelling van de niet-bindende voordracht zal worden gestreefd
naar een samenstelling van de commissie, welke een goede representatie
van de aandeelhouders inhoudt. Zie artikel 4 lid 2 sub с van het Reglement voor

het Reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.

de commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.

3.1

3.2

Het staat aandeelhouders vrij om eveneens kandidaten voor de commis
sie voor te Stellen. Zie artikel 4 lid 2 van het Reglement voor de Commissie van
Aandeelhouders van de Kas-Associatie N.V.
De in lid 3.1 van deze bepaling genoemde kandidaatstelling dient door
ten minste vijfentwintig aandeelhouders te worden gesteund. Zie punt 4b
van de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN-AMRO
Holding N.V., gehouden op 8 mei 1995.

3.3

De kandidaatstelling door aandeelhouders geschiedt door het opgeven
van de desbetreffende kandidaat bij de raad van commissarissen, via de
secretaris van de vennootschap, per aangetekend schrijven zodanig dat
de raad van commissarissen uiterlijk de zevende dag voor die van de
algemene vergadering, waarvoor de benoeming van de leden van de
aandeelhouderscommissie is geagendeerd, een opgave van de kandidaat
stelling in zijn bezit heeft. Hierbij dient verder het aandeelhouderschap
van de aandeelhouders die de kandidaatstelling steunen naar genoegen
van de raad van commissarissen aangetoond te worden. Zie artikel 4 lid 3
sub a van het Reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke
Nedlloyd N.V. en punt 4b van de algemene vergadering van aandeelhouders van ABNAMRO Holding N.V., gehouden op 8 mei 1995.

3.4

Vanaf de zesde dag vóór die van de betreffende algemene vergadering
kunnen belangstellenden bij de secretaris van de vennootschap informeren naar de opgave van de kandidaatstelling door aandeelhouders. Zie
artikel 5 onder b van het Reglement voor de commissie van aandeelhouders van
Koninklijke Nedlloyd N.V.
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4.1

Elke voordracht of kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een
schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij zijn benoeming zal
aanvaarden.

Zie artikel 3 onder b van het Reglement voor de commissie van

aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.

4.2

Bij elke voordracht of kandidaatstelling dient vermeld te worden de
volledige naam van de betreffende persoon, zijn leeftijd, zijn nationali
teit, zijn woonplaats, zijn beroep respectievelijk huidige functie, het
aantal van de door hem gehouden aandelen of certificaten van aandelen
in de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft
bekleed, voor zover deze van belang zijn in verband met de vervulling
van zijn taak als lid van de aandeelhouderscommissie. Belanghebbenden
kunnen deze gegevens opvragen bij de secretaris van de vennootschap.
Zie artikel 5 van het Reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke
Nedlloyd N.V. en artikel 4 lid 4 van het Reglement voor de Commissie van Aandeelhou
ders van de Kas-Associatie N.V.

4.3

Van elke kandidaat dient zijn aandeelhouderschap naar genoegen van de
raad van commissarissen te worden aangetoond. Zie artikel 4 lid 3 onder с van
het Reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.

VER GADERINGEN/BESL

UITEN/STEMRECHT

Artikel 6
1.

De aandeelhouderscommissie vergadert zo dikwijls als nodig is ter
uitoefening van haar taken en voorts indien haar voorzitter, ten minste
twee stemgerechtigde leden, de raad van commissarissen of het bestuur
d a a r o m vragen.

Zie artikel 6 lid 1 van het Reglement voor de commissie van

aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.

2.

De leden van de aandeelhouderscommissie worden door de voorzitter,
de raad van commissarissen of het bestuur ter vergadering bijeen geroe
pen.
Indien aan een verzoek van ten minste twee leden van de aandeelhou
derscommissie tot het bijeenroepen van de aandeelhouderscommissie
geen gehoor is gegeven door de voorzitter van de commissie, de raad
van commissarissen of het bestuur binnen veertien dagen na ontvangst
van het verzoek, zijn de verzoekers gerechtigd zelf de commissie ter
vergadering bijeen te roepen met inachtneming van dit artikel. Zie artikel
4 lid 2 van het Reglement voor de commissie van aandeelhouders van Roto Smeets De
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Boer N.V. en artikel 6 lid 5 van het Reglement voor de Commissie van Aandeelhouders
van de Kas-Associatie N.V.
3.

D e oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan
de door de leden van de aandeelhouderscommissie opgegeven adressen.
Bij de oproeping w o r d e n de ter vergadering te behandelen o n d e r w e r p e n
vermeld. Zie artikel 4 lid 3 van het Reglement voor de commissie van aandeelhouders
van Roto Smeets De Boer N.V.

4.

D e oproeping geschiedt ten minste vijftien dagen vóór de dag van de
vergadering. Zie artikel 4 lid 3 van het Reglement voorde commissie van aandeelhouders van Roto Smeets De Boer N.V.

Artikel 7
1.

D e aandeelhouderscommissie kan o o k zonder voorafgaande oproeping
en buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de commissie haar voorzitter schriftelijk (waaronder begrepen telegrafisch, per
telex, per telefax of per e-mail) hebben laten weten vóór het voorstel
te stemmen en geen h u n n e r zich verzet tegen deze wijze van besluitvorming. Zie artikel 4 lid 8 van het Reglement voor de commissie van aandeelhouders van
Roto Smeets De Boer N.V. en artikel 11 lid 1 van het Reglement voor de commissie van
aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.
Indien een niet-lid voorzitter van de aandeelhouderscommissie is, dient ook
hij met deze wijze van besluitvorming in te stemmen.

2.

Aldus genomen besluiten dienen direct schriftelijk te w o r d e n vastgelegd
en door de voorzitter en de secretaris te worden ondertekend. Een
afschrift hiervan w o r d t door de secretaris gezonden aan de leden van
de commissie. Zie artikel 11 lid 1 van het Reglement voor de commissie van
aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.

Artikel 8
1.

Ieder lid van de aandeelhouderscommissie, ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd, heeft recht op het uitbrengen van één stem. Zie artikel
11 lid 1 van het Reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke
Nedlloyd N.V.
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2.

Stemming geschiedt mondeling tenzij schriftelijke stemming wordt
v e r l a n g d . Zie artikel 6 lid 9 van hec Reglement voor de Commissie van Aandeelhouders van de Kas-Associatie N.V.

3.

Ieder lid van de aandeelhouderscommissie kan zich schriftelijk door een
ander lid van de commissie ter vergadering doen vertegenwoordigen
met dien verstande dat een lid slechts één ander lid kan vertegenwoordigen. Zie artikel 8 lid 2 van het Reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.

Artikel 9
1.1

Een besluit van de aandeelhoudercommissie wordt genomen met een
gewone meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige en
vertegenwoordigde leden van de commissie. Zie artikel 6 lid 10 van het
Reglement voor de Commissie van Aandeelhouders van de Kas-Associatie N.V.

1.2

a.
b.
с

d.

e.

In geval van staken van de stemmen zal de aandeelhouderscommissie
binnen vijftien dagen opnieuw bijeenkomen, in welke vergadering
opnieuw gestemd wordt over het betreffende onderwerp. Indien dan
opnieuw de stemmen staken, wordt de commissie geacht te hebben
besloten als volgt:
ingeval van een besluit omtrent een aanbeveling voor benoeming tot
commissaris wordt de betrokkene niet aanbevolen;
ingeval van een besluit omtrent een bezwaar tegen een voorgenomen
benoeming van een commissaris wordt het bezwaar gehandhaafd;
ingeval van een besluit omtrent de benoeming van een commissaris
indien alle commissarissen ontbreken, wordt de betrokkene niet tot
commissaris benoemd;
ingeval van een besluit omtrent een verzoek aan de Onderne
mingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot ontslag van een
commissaris wordt geen verzoek gedaan;
in alle andere gevallen wordt de commissie geacht het besluit niet te
hebben genomen.
Zie artikel 6 lid 1 van het Reglement van de commissie van aandeelhouders van Cindu
International N.V.

1.2

Indien de voorzitter stemgerechtigd lid is van de aandeelhouderscommissie
is bij staking van de stemmen zijn stem doorslaggevend.

1.

De besluiten van de commissie worden genomen met een meerderheid van
ten minste twee derden van de stemmen in een vergadering waarin ten
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minste twee derden van het aantal in functie zijnde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is dan
wordt binnen vijftien dagen een tweede vergadering bijeen geroepen waarin
besluiten kunnen worden genomen onafhankelijk van het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden. Zie artikel 8 lid 1 van het
Reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.

Artikel 10
1.
De raad van commissarissen kan aan de besluitvorming binnen de
aandeelhouderscommissie een redelijke termijn stellen. Indien de aandeelhouderscommissie in gebreke blijft binnen een gestelde termijn een
besluit te nemen, wordt zij geacht haar rechten terzake niet te willen
uitoefenen. Zie artikel 33 lid 2 van de statuten van ABN-AMRO Holding N.V.
2.

Binnen een door de raad van commissarissen gestelde termijn als
bedoeld in het eerste lid, dient een eventuele tweede vergadering als
bedoeld in artikel 9 lid 1.2 (artikel 9 lid 1.) mogelijk te zijn.

Artikel 11
1.

Van het verhandelde in de vergadering van de aandeelhouderscommissie
worden notulen gehouden, welke worden ondertekend en vastgesteld
door de voorzitter en de secretaris. De secretaris doet een afschrift van
deze notulen toekomen aan de leden van de aandeelhouderscommissie.
Zie artikel 4 lid 7 van het Reglement voor de commissie van aandeelhouders van Roto
Smeets De Boer N.V.

2.

De secretaris doet een afschrift van door de aandeelhouderscommissie
genomen besluiten ten aanzien van de benoeming of het ontslag van
commissarissen of bestuurders toekomen aan de raad van commissarissen respectievelijk het bestuur. Zie artikel 11 lid 2 onder b van het Reglement
voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.

3.

De van de aandeelhouderscommissie uitgaande stukken worden
ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie. Zie
artikel 12 lid 1 van het Reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.
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VERANTWOORDING

EN OVERLEG

Artikel 12
De aandeelhouderscommissie doet jaarlijks schriftelijk verslag aan de
algemene vergadering over haar verrichtingen. Dit verslag wordt
opgenomen bij de te publiceren jaarstukken.
Dit verslag wordt bij de agenda van de algemene vergadering gevoegd. Zie
artikel 12 lid 2 van het Reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd N.V.

Artikel 13
De aandeelhouderscommissie neemt ingevolge artikel ... lid 9 van de
statuten van de vennootschap geen besluit als bedoeld in artikel 2:158
(268) BW voordat over de betrokken aangelegenheid ten minste
éénmaal overleg is gepleegd door de aandeelhouderscommissie met
(vertegenwoordigers van) zowel de raad van commissarissen als het
bestuur. De aandeelhouderscommissie kan in het kader van dit overleg
vertegenwoordigers van de raad van commissarissen en het bestuur
uitnodigen een of meer vergaderingen van de commissie bij te wonen.
De vertegenwoordiger van de raad van commissarissen kunnen dan op
die vergaderingen het woord voeren, maar zij hebben geen stemrecht.

OVERIGE

BEPALINGEN

Artikel 14
1.

De leden van de aandeelhouderscommissie zijn tot geheimhouding
verplicht. Mededelingen aan anderen dan de algemene vergadering, de
raad van commissarissen of het bestuur doet de commissie respectievelijk doen de leden van de commissie niet zonder voorafgaande goedkeuring van de voorzitter van de raad van commissarissen. Zie artikel 12 lid
3 van het Reglement voor de commissie van aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd
N.V.

2.

De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het
lidmaatschap van de aandeelhouderscommissie. Zie artikel 10 lid 2 van het
Reglement van de commissie van aandeelhouders in N.V. Verenigd Bezit VNU.
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Artikel 15
Zie artikel 4 van het Reglement commissie van aandeelhouders Ahold nv.

1.

De namen en adressen van de leden van de aandeelhouderscommissie
worden aan de secretaris opgegeven. Deze houdt daarvan aantekening
in een register dat ten hoofdkantore van de vennootschap ter inzage ligt
voor belanghebbenden.
In dit register worden wijzigingen van namen en adressen betreffende
de leden van de aaneelhouderscommissie aangetekend.

2.

Alle oproepingen en kennisgevingen aan de leden van de aandeelhouderscommissie kunnen rechtsgeldig geschieden aan de in het vorige lid
bedoelde adressen.
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BIJLAGE II: AANGETROFFEN STATUTAIRE EN REGLEMENTAIRE
BEPALINGEN

1. Statutaire bepalingen betreffende de commissie van aandeelhouders
ABN-AMRO Holding N.V.
Artikel 33:
lid 1
De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een commissie van aandeelhouders te benoemen, aan welke zij de bevoegdheden
en verplichtingen, die haar bij de wet zijn toegekend, respectievelijk
opgelegd in verband met de benoeming en het ontslag van leden van
de raad van commissarissen en van de raad van bestuur, kan overdragen voor een door haar te bepalen termijn van telkens ten hoogste
twee jaar. Andere bevoegdheden kunnen aan de commissie van
aandeelhouders niet worden overgedragen. De algemene vergadering
van aandeelhouders kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
lid 2
De raad van commissarissen kan verlangen, dat omtrent de punten
waarvoor hij bijeenroeping van een vergadering van de commissie van
aandeelhouders heeft verzocht, binnen redelijke tijd besluiten worden
genomen. Indien de commissie van aandeelhouders daarmee in
gebreke blijft wordt de commissie van aandeelhouders geacht haar
rechten terzake van de in de agenda vermelde punten niet te willen
uitoefenen.
lid 3
De samenstelling van de commissie, waarvan de leden aandeelhouders
moeten zijn, de wijze van kandidaatstelling, haar taakverdeling, de
wijze van vergaderen en besluitvorming zullen bij een reglement worden vastgesteld. Het reglement dient door de algemene vergadering
van aandeelhouders te worden vastgesteld.
Batenburg Beheer N.V.
Artikel 20:
lid 11 De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij een besluit
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste de helft
van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, de bevoegdheden en
verplichtingen die haar en haar vertegenwoordigers volgens dit artikel
en de artikelen 158, 159, 161 en 162 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek alsmede artikel 28a, lid 2 van de Handelsregisterwet toekomen, voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste

223

Bijlage Л

twee achtereenvolgende jaren, geheel of gedeeltelijk overdragen aan
een commissie van aandeelhouders, waarvan zij de leden aanwijst.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde de
overdracht ongedaan maken bij een besluit, genomen met volstrekte
meerderheid van stemmen.
De raad van commissarissen geeft met inachtneming van het derde lid
van artikel 142 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan de commissie
kennis van de naam van degene die hij tot commissaris wenst te
benoemen. Voor het overige wordt de wijze van overleg tussen de
raad van commissarissen en bedoelde commissie in onderling overleg
geregeld, voorzover dit niet is geschied bij een reglement, als bedoeld
in de volgende zin.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan, binnen de grenzen
van de wet en van de statuten, bij reglement nadere regelen omtrent
de aandeelhouderscommissie vaststellen.
Vaststelling, intrekking of wijziging van zodanig reglement door de
algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt bij een besluit,
genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
Blydenstein-Willink N.V.
Artikel 31:
De algemene vergadering van aandeelhouders kan een commissie van
aandeelhouders in het leven roepen als bedoeld in artikel 158 lid 11
van boek 2 Burgerlijk Wetboek.
Cindu International NV
Artikel 17:
lid 1
De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een commis
sie van aandeelhouders te benoemen, aan welke zij haar bevoegdheden
en verplichtingen, uit hoofde van het bepaalde in de artikelen 158,
161 en 162 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek geheel of gedeel
telijk kan overdragen voor een door haar te bepalen termijn van
telkens ten hoogste twee jaar. Andere bevoegdheden kunnen aan de
commissie niet worden overgedragen. De algemene vergadering van
aandeelhouders kan deze overdracht te allen tijde beëindigen.
lid 2
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Indien de algemene vergadering van aandeelhouders overgaat tot
instelling van een commissie van aandeelhouders, dient die vergadering tevens in een reglement nadere bepalingen vast te stellen omtrent
de samenstelling en werkwijze van die commissie.

Aangetroffen statutaire en reglementaire bepalingen

Van Dorp Groep N.V.
Artikel 19:
lid 8
De algemene vergadering kan de bevoegdheden en verplichtingen die
haar en haar vertegenwoordigers volgens dit artikel toekomen, voor
een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van aandeelhouders
waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval geeft de raad van commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel
van deze statuten, juncto artikel 142 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek aan de commissie kennis van de naam van degene die hij tot
commissaris wenst te benoemen. De algemene vergadering kan te
allen tijde de overdracht ongedaan maken. (Het derde lid handelt over
gegevens die bij een aanbeveling of kennisgeving moeten worden meegedeeld, HD)
Elsevier NV
Artikel 24:
lid 12 Artikel 158 lid 11, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van
overeenkomstige toepassing.

Kas-Associatie N.V.
Artikel 23:
De algemene vergadering kan de bevoegdheden en verplichtingen die
haar en haar vertegenwoordigers volgens de artikelen 158, 159, 161 en
162 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toekomen, voor een door
haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende
jaren, overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij
de leden aanwijst; in dat geval geeft de raad van commissarissen, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 142 lid 3 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek aan de commissie kennis van de naam van degene
die hij tot commissaris wenst te benoemen.
De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan
maken.
De samenstelling, bijeenroeping en wijze van vergaderen en besluitvorming van de commissie van aandeelhouders en al hetgeen verder
nodig wordt geacht kunnen in een door de algemene vergadering vast
te stellen reglement worden bepaald.
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Ook niet-aandeelhouders kunnen deel uitmaken van de commissie
van aandeelhouders.
Koninklijke Ahold N.V.
Artikel 21:
21.4
De raad van commissarissen deelt aan de algemene vergadering, of aan
de door de algemene vergadering met toepassing van artikel 158, lid
11 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in het leven geroepen
commissie van aandeelhouders, alsook aan de ondernemingsraad en
de raad van bestuur tijdig mede wanneer en tengevolge waarvan in
zijn midden een plaats moet worden vervuld. (In de volgende leden
van deze bepaling wordt verwezen naar deze aandeelhouderscommissie
bij het aanbevelings· en bezwaarrecht en de kennisgeving, HD).
21.7

Verder vindt het in artikel 158, leden 6 tot en met 11 en 13 van Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde toepassing, terwijl bij het
ontbreken van alle commissarissen artikel 159 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek toepassing vindt.

Koninklijke ВАМ Groep N.V.
Artikel 19:
19.13. De algemene vergadering van aandeelhouders kan de bevoegdheden
en verplichtingen die haar en haar vertegenwoordigers blijkens dit
artikel en de artikelen 158, 159, 161 en 162, Boek 2, Burgerlijk Wet
boek, - welke, ook voorzover dit in deze statuten niet uitdrukkelijk
is vermeld, op de vennootschap van toepassing zijn - toekomen, voor
een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achter
eenvolgende jaren geheel of gedeeltelijk overdragen aan een commissie
van aandeelhouders, waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval geeft
de Raad van Commissarissen met inachtneming van art. 142, lid 3,
Boek 2, Burgerlijk Wetboek, aan de commissie kennis van de naam
van degene die hij tot commissaris wenst te benoemen en wordt voor
het overige de wijze van overleg tussen de Raad van Commissarissen
en bedoelde commissie door de Raad en de commis sie in onderling
overleg geregeld, voorzover dit niet is geschied bij een reglement, als
bedoeld in de volgende zin. De algemene vergadering van aandeelhou
ders kan, binnen de grenzen van de wet en van deze statuten, bij
reglement nadere regelen omtrent de aandeelhouders-commissie
stellen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde
de overdracht ongedaan maken.
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Koninklijke Grolsch N.V.
Artikel 24:
lid 9
Het in artikel 158, lid 11, boek 2, Burgerlijk Wetboek bepaalde is van
toepassing.
Koninklijke Nedlloyd N.V.
Artikel 34:
lid 1 De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een commissie van aandeelhouders als bedoeld in artikel 2:158 lid 11 Burgerlijk
Wetboek te benoemen, aan welke zij de bevoegdheden en verplichtingen, die haar bij de wet zijn toegekend, respectievelijk opgelegd in
verband met de benoeming en het ontslag van leden van de Raad van
Commissarissen en van de Raad van Bestuur, kan overdragen voor
een door haar te bepalen termijn van telkens ten hoogste twee jaar.
Andere bevoegdheden kunnen aan de commissie van aandeelhouders
niet worden overgedragen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
lid 2

De samenstelling van de commissie, waarvan de leden aandeelhouders
moeten zijn, de wijze van kandidaatstelling en benoeming, de wijze
van vergaderen en besluitvorming zullen bij een reglement worden
vastgesteld. Het reglement dient door de algemene vergadering van
aandeelhouders te worden vastgesteld.

Koninklijke Textielgroep Twenthe NV.
Artikel 32:
De algemene vergadering van aandeelhouders kan een commissie van
aandeelhouders in het leven roepen als bedoeld in artikel 158 lid 11
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
NBM-Amstelland N.V.
Artikel 18:
lid 1
Indien de algemene vergadering van aandeelhouders de bevoegdheden,
haar volgens de artikelen 2:158, 2:159, 2:161 en 2:162 Burgerlijk
Wetboek toekomende, met inachtneming van het in lid 11 van dat
artikel bepaalde overdraagt aan een door haar benoemde commissie
van aandeelhouders, dient door de algemene vergadering van aandeelhouders tevens een reglement te worden vastgesteld, waarin de
werkwijze van die commissie nader wordt geregeld, met dien verstande dat ten aanzien van een dergelijke commissie het in de leden 2 en
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lid 2
lid 3

lid 4

lid 5

lid 6

volgende van dit artikel bepaalde van toepassing zal zijn, met welke
bepalingen bedoeld reglement niet in strijd zal mogen komen.
De commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden die
aandeelhouder der vennootschap dienen te zijn.
Als voorzitter van de commissie treedt op een door de houder van
het prioriteitsaandeel aangewezen commissaris, die deelneemt aan de
beraadslaging, doch overigens geen deel van de commissie uitmaakt
en geen stemrecht heeft.
Voor het nemen van besluiten dient ten minste de helft van het aantal
in functie zijnde commissieleden ter vergadering aanwezig te zijn,
terwijl voor de tot stand koming van besluiten een meerderheid van
ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen is vereist.
Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen indien
deze eenstemmig tot stand komen en alle commissieleden schriftelijk,
telegrafisch of per telex zijn benaderd en voor het voorstel hebben
gestemd.
De vergaderingen van de commissie van aandeelhouders kunnen te
allen tijde, indien de Raad van Bestuur daartoe de wens te kennen
geeft, worden bijgewoond door een lid van de Raad van Bestuur,
door deze uit zijn midden aangewezen, die aan de beraadslaging
deelneemt, doch geen deel van de commissie uitmaakt en geen
stemrecht heeft.

N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap"
Artikel 27:
lid 11 De algemene vergadering kan de bevoegdheden en verplichtingen die
haar en haar vertegenwoordigers volgens dit artikel toekomen, voor
een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van aandeelhouders
waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval geeft de raad van commissarissen, met inachtneming van het vijfde lid van dit artikel, aan de
commissie kennis van de naam van degene die hij tot commissaris
wenst te benoemen. De algemene vergadering kan te allen tijde de
overdracht ongedaan maken. (Het vijfde lid handelt over gegevens die
bij een aanbeveling of kennisgeving moeten worden meegedeeld, HD)
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R O T O SMEETS DE BOER NV
Artikel 11:
lid 12 De algemene vergadering van aandeelhouders kan de bevoegdheden
en verplichtingen die haar en haar vertegenwoordigers volgens dit
artikel toekomen, overdragen aan een commissie van aandeelhouders;
in dat geval geeft de raad van commissarissen, met inachtneming van
het zesde lid van dit artikel, aan de commissie kennis van de naam
van degene die hij tot commissaris wenst te benoemen. (Het zesde lid
handelt over gegevens die bij een aanbeveling of kennisgeving moeten
worden meegedeeld, HD)
lid 13

Bij een overdracht van bevoegdheden en verplichtingen als bedoeld
in het voorgaande lid stelt de algemene vergadering onder meer vast:
a. welke bevoegdheden en verplichtingen worden overgedragen;
b. de duur, waarvoor de overdracht plaatsvindt, met dien verstande,
dat deze duur telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren
zal kunnen bedragen en dat de overdracht te allen tijde door de
algemene vergadering ongedaan kan worden gemaakt;
с
d.
e.

welke aandeelhouders in de commissie zitting hebben en voor
hoe lang;
tijd en wijze, waarop de commissie aan de algemene vergadering
verslag uitbrengt van haar werkzaamheden;
hoe kennisgevingen aan de commissie moeten worden gedaan.

Stork N.V.
Artikel 21:
21.1.
Indien de algemene vergadering van aandeelhouders besluit een
commissie van aandeelhouders als bedoeld in artikel 158 lid 11 van
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek te benoemen, geldt voor deze
commissie het bepaalde in dit artikel en zijn de bevoegdheden en
verplichtingen die aan de algemene vergadering van aandeelhouders
toekomen ingevolge het bepaalde in artikel 4 lid 2 en lid 3 (bijeen
roepen algemene vergadering van aandeelhouders, waarin wordt meege
deeld wie de raad van commissarissen voornemens is te benoemen als lid
van de raad van bestuur; horen van de algemene vergadering van
aandeelhouders over een voorgenomen ontslag van een lid van de raad
van bestuur, HD) en de artikelen 16 (aanbevelings en bezwaarrecht en
kennisgeving bij de benoeming van een commissaris, HD) en 17 (benoe
ming van een commissaris bij ontbreken van alle commissarissen;
verzoek tot ontslag van een commissaris, HD) van deze statuten overge-
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21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.
21.10
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dragen aan deze commissie voor zover dit uit het aanstellingsbesluit
blijkt. Ieder lid van de raad van bestuur behoudt het recht zich
terzake van ontslag, verleend door de raad van commissarissen te
verantwoorden in een algemene vergadering van aandeelhouders. De
algemene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde de
overdracht ongedaan maken.
De commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden; de
leden van deze commissie worden door de algemene vergadering van
aandeelhouders benoemd in een vergadering, waarin een voorstel
daartoe aan de orde is gesteld.
De benoeming van de commissie geschiedt voor een door de algemene vergadering van aandeelhouders te bepalen duur van ten hoogste
twee jaren.
Ieder lid van de commissie dient aandeelhouder van de vennootschap
te zijn; gedurende het lidmaatschap dient ieder lid van de commissie
een aandeelbewijs te deponeren en gedeponeerd te houden bij een
door de raad van bestuur aan te wijzen bankinstelling; ingeval van
vervreemding van het aandeel houdt het lid op lid van de commissie
te zijn.
De commissie van aandeelhouders benoemt uit haar midden een
voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. De raad van bestuur
verleent assistentie aan de commissie.
De commissie van aandeelhouders vergadert zo vaak de voorzitter van
de commissie van aandeelhouders, twee leden van deze commissie dan
wel de raad van commissarissen dit verlangt (verlangen) en wordt
door degene die de vergadering van de commissie verlangt, bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van acht dagen, dag van
oproeping en dag van vergadering niet meegerekend.
De commissie van aandeelhouders kan rechtsgeldig besluiten nemen,
mits tweederde van het aantal leden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Ieder lid van de commissie van aandeelhouders kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen krachtens een schriftelijke volmacht
door een ander lid van de commissie van aandeelhouders.
De commissie van aandeelhouders blijft wettig samengesteld, ook
indien de commissie niet voltallig is.
De vergaderingen van de commissie worden gehouden te
Amsterdam, 's-Gravenhage, Utrecht, Hengelo (Overijssel) of
Naarden.
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N.V. Verenigd Bezit VNU
Artikel 31:
lid 1
Het in artikel 158 lid 11 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
betreffende de commissie van aandeelhouders bepaalde is op de
vennootschap van toepassing.
lid 2
Een besluit tot overdracht van één of meer bevoegdheden of verplichtingen die aan de algemene vergadering volgens artikel 158,
artikel 159, artikel 161 en artikel 162 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek toekomen aan de in lid 1 van dit artikel bedoelde commissie, kan door de algemene vergadering slechts worden genomen met
een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.
lid 3
Besluiten tot aanwijzing van de leden van de in lid 1 van dit artikel
bedoelde commissie, en tot het ongedaan maken van de overdracht
van bevoegdheden en verplichtingen aan die commissie, worden
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
lid 4
De algemene vergadering van aandeelhouders kan een reglement
vaststellen voor de commissie bedoeld in lid 1 van dit artikel.
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2. Reglementen voor de commissie van aandeelhouders

Reglement commissie van aandeelhouders Ahold nv
Artikel 1
1.
De gewone leden van de commissie van aandeelhouders worden
benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in een
vergadering, waarin een voorstel daartoe op de agenda van die vergadering aan de orde is gesteld.
2.
De Raad van Bestuur van Ahold nv draagt er zorg voor, dat een
genoegzaam aantal kandidaten ter benoeming wordt voorgedragen.
Kandidaten kunnen ook door aandeelhouders worden voorgedragen.
Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, wordt in de vacatures
voorzien d.m.v. stemming op de wijze als is voorzien in de statuten van
Ahold nv inzake de stemming over personen.
3.
Een benoeming als bedoeld in het eerste lid geschiedt voor ten hoogste
twee jaren. Aftredende gewone leden zijn direct herkiesbaar, doch voor
niet meer dan 3 achtereenvolgende zittingstermijnen na hun eerste
zittingsperiode.
4.
Slechts zij, die aandeelhouder van Ahold nv zijn, kunnen gewoon lid
zijn van de commissie. Gewone leden kunnen zowel natuurlijke als
rechtspersonen zijn.
5.
Gewone leden van deze commissie, zijnde natuurlijke personen, mogen
op het moment van hun benoeming resp. hun herbenoeming, niet
ouder zijn dan 70 jaar.
6.
De gewone leden zijn verplicht, indien zij uitsluitend één of meer
aandelen aan toonder hebben dat aandeel of één dier aandelen in een
afzonderlijk depot bij Ahold nv, of bij een door Ahold aan te wijzen
bankinstelling te doen bewaren, zodanig dat daaruit te allen tijde ten
genoegen van de voorzitter van de commissie blijkt, dat zij gedurende
hun lidmaatschap ononderbroken aandeelhouder zijn.
7.
Voor gewone leden, die aandelen op naam hebben, geldt geen bijzondere verplichting.
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Artikel 2
1.
Van de commissie maken deel uit tenminste drie en ten hoogste vijf
gewone leden, alsmede een voorzitter en een plaatsvervangend-voorzitter.
2.
Als voorzitter van de commissie treedt op de voorzitter van de Raad
van Commissarissen van Ahold nv. Als plaatsvervangend-voorzitter van
de commissie treedt op een door haar voorzitter aangewezen lid van de
Raad van Commissarissen van Ahold nv. De voorzitter en de plaatsvervangend-voorzitter hebben geen stemrecht.
3.
Indien het aantal gewone leden van de commissie daalt beneden drie is
de bevoegdheid tot uitoefening van de rechten en verplichtingen, die
door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de commissie
zijn overgedragen, automatisch opgeschort tot het tijdstip dat de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders in de vacatures zal hebben
voorzien, onverminderd het recht van de algemene vergadering om de
overdracht te allen tijde ongedaan te maken.
4.
De commissie benoemt een secretaris en één of meer plaatsvervangende
secretarissen.
Artikel 3
Leden van de Raad van Bestuur zijn gerechtigd de vergaderingen der
commissie bij te wonen en daar het woord te voeren, zonder stemrecht
te bezitten.
Artikel 4
1.
De namen en adressen van de leden van de commissie worden aan de
secretaris opgegeven.
Deze houdt daarvan aantekening in een ten kantore van de vennootschap berustend register dat voor alle aandeelhouders ter inzage ligt.
In het register worden tevens wijzigingen van namen en adressen, de
leden betreffende, aangetekend.
2.
Alle oproepingen en kennisgevingen aan de leden van de commissie
kunnen rechtsgeldig geschieden aan de in het vorige lid bedoelde
adressen.
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Artikel 5
1.
De commissie komt bijeen zo dikwijls haar voorzitter, dan wel tenminste twee gewone leden zulks wenselijk achten.Laatstgenoemden dienen
aan de voorzitter op te geven de onderwerpen, waarvan zij de behandeling wenselijk achten.
2.
Zij wordt door of namens de voorzitter schriftelijk bijeengeroepen op
een termijn van niet minder dan 5 dagen, die der oproeping den der
vergadering niet meegerekend.
De secretaris zendt een kopie van de oproeping met de agenda aan de
Raad van Commissarissen.
3.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen, alsmede de
plaats der vergadering, vermeld.
4.
Indien gegevens als bedoeld in het derde lid van artikel 142 Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek (B.W.) ter kennis van de commissie moeten
worden gebracht, behoren deze bij de oproeping te worden gevoegd.
Artikel 6
Indien de voorzitter in gebreke blijft aan een verzoek als bedoeld in lid
1 van artikel 5 van een voldoende aantal gewone leden te voldoen
binnen veertien dagen, nadat het verzoek werd gedaan, zijn de verzoekers gerechtigd zelf de commissie bijeen te roepen met inachtneming
van de formaliteiten voor de oproeping gesteld.
Artikel 7
De gewone leden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen
door een daartoe gemachtigd ander gewoon lid, met dien verstande dat
een gewoon lid slechts één ander gewoon lid kan vertegenwoordigen.
Een dergelijke volmacht dient schriftelijk te worden verleend.
Artikel 8
1.
De vergaderingen van de commissie staan onder leiding van de voorzitter of, bij diens afwezigheid, van de plaatsvervangend-voorzitter. Is ook
deze afwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
2.
Ieder gewoon lid heeft ter vergadering recht op het uitbrengen van één
stem.
3.
Een aanbeveling als bedoeld in artikel 158, lid 4, Boek 2 van het B.W.,
een besluit tot het kenbaar maken van een bezwaar als bedoeld in
artikel 158, lid 7, Boek 2 van het B.W., alsmede een verzoek als bedoeld
in artikel 161, lid 2, Boek 2 van het B.W. kunnen door de commissie
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4.
5.

6.

slechts rechtsgeldig worden gedaan respectievelijk genomen, indien zich
zoveel gewone leden van de commissie daarvoor uitspreken als
overeenkomt met de volstrekt meerderheid van het totaal door alle
leden van de commissie uit te brengen aantal stemmen.
Alle andere besluiten worden genomen met gewone meerderheid van
de stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of tenminste 2 gewone leden schriftelijke stemming verlangen.
Stemming bij acclamatie is toegestaan.
In een vergadering der commissie kunnen slechts rechtsgeldige besluiten
genomen worden, indien tenminste 2 gewone leden aanwezig zijn en
2/3 van het aantal gewone leden ter vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 9
De commissie kan ook buiten vergadering besluiten mits alle gewone
leden in de gelegenheid zijn geweest hun oordeel over de te behandelen
punten te geven en noch één hunner, noch de voorzitter zich tegen
deze wijze van besluitvorming verzet. Aldus genomen besluiten dienen
zo spoedig mogelijk schriftelijk vastgelegd te worden.
Artikel 10
1.
Van het verhandelde worden notulen opgemaakt die door de voorzitter
en de secretaris worden ondertekend.
2.
Kopie van deze notulen wordt door de secretaris onverwijld aan de
Raad van Commissarissen toegezonden.
Artikel 11
De leden van de commissie ontvangen voor hun werkzaamheden een
door de Raad van Commissarissen vast te stellen vergoeding.

Artikel 12
1.
De commissie zal jaarlijks aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders rapporteren omtrent haar werkzaamheden.
2.
De leden der commissie zijn tot geheimhouding verplicht. Mededelingen aan anderen dan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
doet de commissie -doen respectievelijk haar leden- niet, dan met
instemming van de Raad van Bestuur van Ahold nv.
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Reglement van de commissie van aandeelhouders van Cindu
N.V.

International

Artikel 1; Oprichting en duur
1.
De Commissie van Aandeelhouders, hierna te noemen de "Commissie"
is ingesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, hierna
te noemen: de "Algemene Vergadering", in haar vergadering d.d. 22 mei
1991 voor de duur van 2 jaar.
2.
Deze duur kan door de Algemene Vergadering met telkens maximaal
2 jaar verlengd worden.
Artikel 2; Samenstelling Commissie
1.
De Commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 stemgerechtigde
leden, zijnde allen natuurlijke personen. De voorzitter van de Raad van
Commissarissen van Cindu International N.V. of een door deze aan te
wijzen plaatsvervanger uit de Raad van Commissarissen woont in
beginsel de vergaderingen van de Commissie bij.
2.
De leden van de Commissie worden door de Algemene Vergadering
benoemd voor de zittingsperiode van de Commissie en zijn vervolgens
onmiddellijk herkiesbaar. De Algemene Vergadering kan de leden van
de Commissie te allen tijde ontslaan.
Het lidmaatschap van leden van de Commissie eindigt voorts bij
overlijden, bij ondercuratelestelling, bij surséance van betaling en bij
faillissement.
Vervolgens worden door de Algemene Vergadering benoemd als leden
van de Commissie: [
]
3.
De Commissie wijst uit haar midden een voorzitter en eventueel een
plaatsvervangend voorzitter aan. Zij kan echter ook de voorzitter van
de Raad van Commissarissen tot haar voorzitter, zonder stemrecht,
benoemen.
4.
De Algemene Vergadering zal tijdig voorzien in door de Commissie
kenbaar gemaakte vacatures met betrekking tot haar samenstelling.
Artikel 3; Secretariaat
1.
Het Secretariaat van de Commissie is gevestigd ten kantore van Cindu
International N.V. te Uithoorn.
2.
De Commissie wijst al of niet uit haar midden een secretaris aan. De
secretaris, die geen lid is van de Commissie, woont de vergaderingen bij
zonder stemrecht.
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Artikel 4; Taak en werkwijze
1.
De taak van de Commissie Ís het uitoefenen van de bevoegdheden van
de Algemene Vergadering, terzake van benoeming en ontslag van de
leden van de Raad van Commissarissen, hierna te noemen "Raad" en
van de leden van de Raad van Bestuur, welke bevoegdheden de
Algemene Vergadering krachtens de artikelen 158, 159, 161 en 162,
Boek 2 BW toekomen.
2.

Daartoe zal de Commissie:
a. van de Raad tijdig mededeling ontvangen, wanneer en ten gevolge
waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld;
b. binnen een daartoe door de Raad gestelde termijn personen aanbevelen voor benoeming tot commissaris;
с van de Raad kennisgeving ontvangen van de naam van de persoon
die de Raad wenst te benoemen. Hierbij worden van de candidaat
meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem
gehouden aandelen in het kapitaal der vennootschap en de betrek
kingen die hij bekleedt of heeft bekleed voorzover die van belang
zijn in verband met de vervulling van zijn taak als commissaris.
Tevens wordt vermeld aan welke vennootschappen hij reeds als
commissaris is verbonden. Indien zich daaronder vennootschappen
bevinden die tot eenzelfde concern behoren kan met de aanduiding
van dit concern worden volstaan. De voordracht wordt met redenen
omkleed;
d. bezwaar kunnen maken tegen deze voorgenomen benoeming op
grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt
zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de
Raad bij benoeming overeenkomstig het voornemen niet naar
behoren zal zijn samengesteld. Dit bezwaar moet onder opgave van
redenen binnen 30 dagen na kennisgeving ex с aan de Raad kenbaar
gemaakt worden;
e. de gehele Raad benoemen als alle commissarissen ontbreken;
f. een verzoek kunnen indienen bij de Ondernemingskamer van het
Gerechtshof te Amsterdam terzake van het ontslaan van een
commissaris wegens daartoe in de wet genoemde redenen;
g. van de Raad kennisgeving ontvangen van een voorgenomen benoe
ming van een bestuurder van de vennootschap;
h. door de Raad gehoord moeten worden ten aanzien van een voorge
nomen ontslag van een bestuurder.

237

Bijlage II

Artikel 5; Vergaderingen
1.
De Commissie komt bijeen zo dikwijls de Raad, de voorzitter dan wel
tenminste twee leden van de Commissie zulks wenselijk achten, onder
opgave van de te behandelen onderwerpen.
2.
De Commissie wordt door of namens de voorzitter bijeengeroepen op
een termijn van niet minder dan 5 dagen, die der oproeping en die der
vergadering niet meegerekend, met opgave van plaats, tijd en agenda.
Aan de Raad wordt een copie van de oproeping met agenda gezonden.
3.
Indien gegevens als bedoeld in het derde lid van artikel 142 Boek 2 BW,
en het daarmee corresponderende lid 2.с van artikel 4 van dit regle
ment, ter kennis van de Commissie worden gebracht, behoren deze bij
de oproeping te worden gevoegd.
4.
Bij afwezigheid of in gebrek blijven van de voorzitter of diens plaats
vervanger voorzien de leden van de Commissie in het bijeenroepen van
de Commissie en in het voorzitterschap.
Artikel 6; Besluitvorming
1.
Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
waarbij tenminste 2/3 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig
moet zijn.
Ingeval van staken der stemmen zal de Commissie uiterlijk na twee
weken opnieuw bijeenkomen, bij welke gelegenheid opnieuw gestemd
wordt. Indien op deze tweede bijeenkomst de stemmen opnieuw
staken, wordt de Commissie geacht als volgt besloten te hebben:
a. Ingeval van een stemming over een aanbeveling voor benoeming tot
commissaris wordt de betrokkene niet aanbevolen, (artikel 158, lid
4 BW 2).
b. Ingeval van een stemming over een bezwaar tegen een voorgenomen
benoeming tot commissaris, wordt het bezwaar gehandhaafd (artikel
158, lid 6 BW 2).
c. Ingeval van een stemming ingevolge artikel 159 BW 2 wordt de
betrokkene niet tot commissaris benoemd.
d. Ingeval van een stemming inzake een verzoek aan de Onderne
mingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tot ontslag van een
commissaris, wordt geen verzoek gedaan.
e. In alle andere gevallen wordt de Commissie geacht het besluit dat
in stemming gebracht is, niet te hebben genomen.
2.
Stemming geschiedt naar keuze mondeling of schriftelijk. Iedere stemge
rechtigd lid ter vergadering aanwezig brengt één stem uit.
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3.

4.

De beslissingen van de Commissie worden vastgelegd in notulen, welke,
na goedkeuring in een daaropvolgende vergadering, moeten worden
ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
De Commissie kan ook zonder oproeping in of buiten vergadering
besluiten nemen, mits alle leden van de Commissie zich ter vergadering
mondeling of buiten vergadering schriftelijk (waaronder ook begrepen
telegrafisch of per fax vóór het voorstel hebben verklaard en geen
hunner zich verzet tegen deze wijze van besluitvorming. Een afschrift
van een aldus genomen besluit wordt gehecht aan de uitnodiging voor
de eerstvolgende vergadering der Commissie en opgenomen in de
notulen van die vergadering.

Artikel 7; Bezoldiging
De leden van de Commissie ontvangen voor hun werkzaamheden geen
beloning. Zij ontvangen desgewenst een reiskostenvergoeding van de
vennootschap.
Artikel 8; Ondertekening
Van de Commissie uitgaande stukken worden getekend door twee
leden van de Commissie.
Artikel 9; Opheffing
De Commissie houdt op te bestaan wanneer de in artikel 1 genoemde
duur door de Algemene Vergadering niet wordt verlengd.
De Algemene Vergadering kan te allen tijde overdracht van de in
artikel 4 genoemde bevoegdheden geheel of gedeeltelijk ongedaan
maken.
Artikel 10; Vaststelling
Dit reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 22 mei
1991. Wijzigingen in dit reglement kunnen uitsluitend door de
Commissie na machtiging door de Algemene Vergadering worden
vastgesteld.
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Reglement voor de Commissie van Aandeelhouders
N.V.

van de Kas-Associatie

Preambule
De Statuten van de Kas-Associatie N.V. bepalen in artikel 23 het
volgende:
"De algemene vergadering kan de bevoegdheden en verplichtingen die
haar en haar vertegenwoordigers volgens de artikelen 158, 159, 161 en
162 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toekomen, voor een door haar
te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren,
overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de leden
aanwijst; in dat geval geeft de raad van commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 142 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek aan de commissie kennis van de naam van degene die hij tot
commissaris wenst te benoemen.
De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan
maken.
De samenstelling, bijeenroeping en wijze van vergaderen en besluitvorming van de commissie van aandeelhouders en al hetgeen verder nodig
wordt geacht kunnen in een door de algemene vergadering vast te
stellen reglement worden bepaald.
Ook niet-aandeelhouders kunnen deel uitmaken van de commissie van
aandeelhouders. "
Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gebruik maakt
van haar vorenomschreven bevoegdheid, geldt voor de Commissie van
Aandeelhouders -behalve het bepaalde in de wel en in de Statuten- dit
reglement.

Artikel 1; Begripsomschrijvingen
De vennootschap: Kas-Associatie N.V.
De Commissie: de Commissie van Aandeelhouders van de vennootschap
als bedoeld in de statuten van de vennootschap.
De Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van de
vennootschap.
De Directie: de Directie van de vennootschap.
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De Algemene Vergadering van Aandeelhouders: de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders van de vennootschap.
Artikel 2; Adres
1.
Het adres van de Commissie is ten kantore van de vennootschap. Alle
voor de Commissie bestemde stukken zullen rechtsgeldig zijn geadresseerd, indien zij zijn verzonden of afgegeven aan dit adres.
2.
De Commissie vergadert ten kantore van de vennootschap, tenzij de
voorzitter anders bepaalt.
Artikel 3; Samenstelling/Lidmaatschap
1.
De Commissie bestaat uit drie natuurlijke personen.
2.
De Commissie blijft bevoegd zolang twee gekozen leden in functie zijn.
Indien het aantal gekozen leden beneden het hiervoor vermelde
minimum daalt, is de bevoegdheid tot uitoefening van de rechten en
verplichtingen die door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
aan de Commissie zijn overgedragen, opgeschort tot het moment dat
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in de vacature(s) heeft
voorzien.
3.
De leden worden benoemd voor een periode van twee jaar. De leden
kunnen ten hoogste vijfmaal worden benoemd.
4.
Degene die in het jaar waarin de benoeming plaats zou vinden de
leeftijd van vijfenzeventig jaren bereikt, kan niet (opnieuw) worden
benoemd.
5.
Het lidmaatschap eindigt door opzegging door het lid danwei door
ontslag door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wanneer
naar haar oordeel het lid naar gangbare maatschappelijke normen
onvoldoende functioneert.
Artikel 4; Benoeming
1.
De leden van de Commissie worden benoemd door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders in een vergadering, waarin een
voorstel daartoe op de agenda van die vergadering is vermeld. De Raad
van Commissarissen stelt een niet-bindende voordracht op voor
kandidaten voor de Commissie.
2.
Het staat aandeelhouders vrij om eveneens kandidaten voor te stellen.
3.
De sub 2 genoemde kandidaatstelling geschiedt door het opgeven van
de desbetreffende kandidaat bij de Directie per aangetekend schrijven,
zodanig dat de Directie uiterlijk de zevende dag voor die van de
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4.

5.

vergadering, waar de benoeming van de leden van de Commissie is
geagendeerd, een opgave van de kandidaatstelling in haar bezit heeft
alsmede een verklaring van de voorgedragen kandidaat dat hij zijn
benoeming zal aanvaarden.
Bij elke voordracht dient vermeld te worden de leeftijd van de voorgedragen persoon, zijn nationaliteit, zijn beroep respectievelijk huidige
functie, het aantal van de door hem gehouden aandelen respectievelijk
certificaten van aandeel in de vennootschap en de betrekkingen die hij
bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover deze van belang zijn in
verband met de vervulling van zijn taak als lid van de Commissie.
Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, wordt in de vacatures
voorzien door het houden van een stemming door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders op de wijze zoals is voorzien in de
statuten van de vennootschap inzake de stemming over personen.

Artikel 5; Voorzitterschap
1.
De Commissie kiest uit haar midden een voorzitter.
2.
De van de Commissie uitgaande stukken worden door de voorzitter of
diens plaatsvervanger ondertekend.
Artikel 6; Vergaderingen/Besluiten/Stemrecht
1.
De Commissie vergadert zo dikwijls als een besluit door haar dient te
worden genomen doch tenminste één keer per jaar voor de jaarlijkse
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
2.
De Commissie komt voorts bijeen binnen veertien dagen nadat
tenminste twee van haar leden, de Directie of de Raad van Commissarissen daarom vragen.
3.
In de gevallen dat de Commissie een besluit dient te nemen, kan de
Raad van Commissarissen verlangen dat een besluit binnen redelijke,
door de Raad van Commissarissen te stellen termijn wordt genomen.
Indien de Commissie daarmede in gebreke blijft, wordt zij geacht haar
rechten terzake niet te willen uitoefenen.
4.
De leden van de Commissie worden schriftelijk en met opgave van
plaats, tijd en agenda en de overige gegevens welke ingevolge de wet
vereist mochten zijn, door of namens de voorzitter tenminste acht
dagen van tevoren uitgenodigd tot bijwoning van de vergaderingen.
5.
Indien de voorzitter in gebreke blijft om binnen veertien dagen na een
daartoe gedaan verzoek een vergadering van de Commissie bijeen te
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6.
7.

8.

9.
10

roepen, zijn de verzoekers gerechtigd zelf de Commissie bijeen te
roepen met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
Ieder lid van de Commissie kan zich schriftelijk door een ander lid ter
vergadering doen vertegenwoordigen.
De Commissie is met inachtneming van het in lid 10 van dit artikel
bepaalde bevoegd tot het nemen van besluiten, indien tenminste twee
van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn; is het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd, dan wordt binnen veertien dagen een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden.
De Commissie kan ook zonder oproeping overeenkomstig lid 4 van dit
artikel buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de
Commissie zich mondeling of schriftelijk (waaronder ook begrepen
telegrafisch, per telex of per telefax) voor het voorstel hebben verklaard
en geen hunner zich verzet tegen deze wijze van besluitvorming. Een
afschrift van een aldus genomen besluit wordt gevoegd bij de uitnodiging voor de eerstvolgende vergadering van de Commissie.
Stemming geschiedt mondeling, tenzij schriftelijke stemming wordt
verlangd.
De besluiten van de Commissie worden genomen met volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Ieder lid, ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, heeft recht op het uitbrengen van
één stem.

Artikel 7; Notulen
Van het verhandelde in de vergadering van de Commissie worden
notulen gehouden.
Artikel 8; Verslag
De Commissie brengt aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders verslag uit over haar verrichtingen.
Artikel 9; Vergoedingen
De leden van de Commissie ontvangen voor hun werkzaamheden een
door de Raad van Commissarissen vast te stellen vergoeding.
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Artikel 10; Wijzigingen reglement
1.
Het reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
2.
In de oproeping tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
waarin het voorstel tot wijziging aan de orde wordt gesteld, moet
hiervan melding worden gemaakt, terwijl een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van
de dag van oproeping tot na afloop van die vergadering ten kantore van
de vennootschap ter inzage moet worden neergelegd.
3.
Iedere aandeelhouder kan van dat voorstel een volledig afschrift
kosteloos verkrijgen.
Slotbepaling
Het reglement wordt van kracht met ingang van 18 mei 1995.

Reglement voorde commissie van aandeelhouders van Koninklijke
N.V.

Nedlloyd

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
Vennootschap: Koninklijke Nedlloyd N.V.
Commissie, respectievelijk commissie van aandeelhouders: de Commissie
van Aandeelhouders als bedoeld in artikel 2:158 lid 11 B.W., benoemd
door de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig het
bepaalde in artikel 34 van de statuten van de vennootschap.
Raad van commissarissen: de Raad van Commissarissen van de vennootschap.
Raad van bestuur: De Raad van Bestuur van de vennootschap.
Algemene vergadering van aandeelhouders: de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van de vennootschap.
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SAMENSTELLING
Artikel 2
1.
De commissie bestaat uit vijf natuurlijke personen.
2. a. Indien één of meer leden van de commissie komt/komen te ontbreken,
blijft de commissie wettig samengesteld mits het aantal leden niet daalt
beneden drie.
b. Indien het aantal benoemde leden beneden het hiervoor vermelde
minimum daalt, is de bevoegdheid tot uitoefening van de rechten en
verplichtingen die door de algemene vergadering van aandeelhouders
aan de commissie zijn overgedragen, opgeschort tot het moment dat de
algemene vergadering in de vacature(s) heeft voorzien.
LIDMAATSCHAP
Artikel 3
1.
Ieder lid van de commissie van aandeelhouders dient eigenaar te zijn
van tenminste één aandeel in de vennootschap dat aan toonder of op
naam van het lid is gesteld.
2.
Indien het lid van de commissie een aandeel aan toonder heeft, dient
het lid een aandeelbewijs te deponeren en gedurende de tijd dat hij deel
uitmaakt van de commissie gedeponeerd te houden, bij een door de
raad van bestuur van de vennootschap aan te wijzen bankinstelling.
3.
Omwisseling van een aandeel aan toonder in een aandeel op naam, in
verband met het in lid 1 van dit artikel bepaalde, geschiedt kosteloos.
Hetzelfde geldt voor de omwisseling van een aandeel op naam in een
aandeel aan toonder, nadat een lid van de commissie als zodanig is
uitgetreden.
4.
Het lidmaatschap van de commissie eindigt indien het lid:
a. ophoudt aandeelhouder van de vennootschap te zijn;
b. in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling
aanvraagt of onder bewind of curatele wordt gesteld;
c. overlijdt;
d. het lidmaatschap opzegt of hem/haar dit rechtsgeldig wordt opgezegd;
e. wordt ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhou
das
5.
Een aandeelhouder kan ten hoogste vier keer tot lid van de commissie
worden benoemd.
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KANDIDAATSTELLING E N BENOEMING
Artikel 4
1.
De leden van de commissie worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders in een vergadering waarin een voorstel
daartoe op de agenda van die vergadering aan de orde is gesteld.
2. a. 1. De commissie van aandeelhouders stelt een niet-bindende voordracht
op voor kandidaten voor de commissie, na overleg met de raad van
commissarissen.
2. De niet-bindende voordracht van de commissie van aandeelhouders
zal in het verslag van de commissie worden opgenomen,
b. 1. Indien geen commissie in functie is, zal de niet-bindende voordracht
gedaan worden door de raad van commissarissen.
2. De niet-bindende voordracht van de raad van commissarissen zal
worden opgenomen in de agenda van de betreffende algemene
vergadering van aandeelhouders.
с Bij de samenstelling van de niet-bindende voordracht zal worden
gestreefd naar een samenstelling die de onderscheidene geledingen
van de aandeelhouders zoveel mogelijk weerspiegelt.
d. Het staat individuele aandeelhouders vrij om eveneens kandidaten
voor te dragen van wie de naam mondeling in de algemene vergade
ring van aandeelhouders bekend zal worden gemaakt.
3. a. Bij elke voordracht dient vermeld te worden de volledige naam van de
voorgedragen persoon, zijn geboortedatum, zijn nationaliteit, zijn adres,
zijn beroep resp. huidige functie, en de betrekkingen die hij bekleedt
of die hij heeft bekleed voorzover deze van belang zijn in verband met
de vervulling van zijn taak als lid van de commissie.
b. Elke voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring
dat de voorgedragen kandidaat zijn benoeming zal aanvaarden.
с Van elke voorgedragen kandidaat dient naar genoegen van de raad van
commissarissen zijn aandeelhouderschap in de vennootschap te zijn
aangetoond, bijv. door overlegging van een depotbewijs.
4.
Een aandeelhouder die de leeftijd van 70 jaren heeft bereikt, of in het
jaar dat de commissie wordt ingesteld de leeftijd van 70 jaren zal
bereiken, kan niet kandidaat zijn om benoemd te worden als lid van de
commissie van aandeelhouders.
5. a. De kandidaatstelling door individuele aandeelhouders geschiedt door
het opgeven van de desbetreffende kandidaat bij de commissie van
aandeelhouders, via de secretaris van de vennootschap, per aangetekend
schrijven, zodanig dat de raad van commissarissen uiterlijk de zevende
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dag vóór die van de vergadering, waarvoor de aanwijzing van de leden
van de commissie is geagendeerd, een opgave van de kandidaatstelling
in zijn bezit heeft,
b. Vanaf de zesde dag vóór die van de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen belangstellenden bij de secretaris van de vennootschap
informeren naar de opgave van de kandidaatstelling als bedoeld in lid
5a van dit artikel.
6.
Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, wordt in de vacatures
voorzien door het houden van een stemming door de algemene vergadering van aandeelhouders op de wijze zoals is voorzien in de statuten
van de vennootschap.
FUNCTIE EN ADRES
Artikel 5
1.
De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en eventueel een plaatsvervangend
secretaris.
2.
Het adres van de commissie is ten kantore van de vennootschap.
VERGADERINGEN/BESLUITEN/STEMMEN
Artikel 6
1.
De commissie van aandeelhouders vergadert zo dikwijls een besluit
door haar dient te worden genomen, doch tenminste één keer per jaar
en voorts zo dikwijls haar voorzitter danwei twee leden danwei de raad
van commissarissen of de raad van bestuur zulks wenselijk achten in
verband met een te nemen besluit over zaken betreffende de bevoegdheden van de commissie.
2.
In zodanige gevallen kan de raad van commissarissen verlangen dat een
besluit binnen redelijke, door die raad te stellen, termijn wordt
genomen. Indien de commissie daarmede in gebreke blijft, wordt zij
geacht haar rechten terzake niet te willen uitoefenen.
Artikel 7
1.
De leden van de commissie van aandeelhouders worden door of namens
de voorzitter van resp, de commissie, de raad van commissarissen en/of
de raad van bestuur niet later dan op de zevende dag vóór die van de
vergadering schriftelijk tot de vergadering van de commissie bijeengeroepen onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.
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2.

De vergaderingen van de commissie worden ten kantore van de
vennootschap gehouden.
3. a. Leden van de raad van commissarissen en van de raad van bestuur zijn
gerechtigd de vergaderingen van de commissie bij te wonen en daar het
woord te voeren, echter zonder stemrecht te bezitten, tenzij twee of
meer leden van de commissie daar bezwaar tegen hebben,
b. De commissie zal echter geen besluiten nemen met betrekking tot
zaken die haar bevoegdheden betreffen, alvorens daaromtrent met de
voorzitter van de raad van commissarissen tijdens de vergadering overleg te plegen.
Artikel 8
1.
De commissie van aandeelhouders is bevoegd tot het nemen van besluiten indien tenminste twee/derden van het aantal in functie zijnde leden
ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is; wordt aan deze eis
niet voldaan, dan wordt binnen veertien dagen een tweede vergadering
gehouden, die ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden bevoegd is over de voor de eerste vergadering geagendeerde
onderwerpen een besluit te nemen.
2.
Ieder lid kan zich schriftelijk door een ander lid in een vergadering van
de commissie doen vertegenwoordigen met dien verstande dat een lid
slechts één ander lid kan vertegenwoordigen.
Artikel 9
1.
Ieder lid van de commissie van aandeelhouders, ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, heeft het recht op het uitbrengen van één
stem.
2.
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of tenminste twee leden schriftelijke stemmingen verlangen.
3.
De besluiten van de commissie worden genomen met een meerderheid
van tenminste twee/derden van de geldig uitgebrachte stemmen.
Stemmen van onwaarde en blanco stemmen worden als niet uitgebracht
beschouwd.
Artikel 10
1.
Van het verhandelde in vergaderingen van de commissie van aandeelhouders worden notulen opgemaakt die door de voorzitter en de
secretaris van de desbetreffende vergadering worden vastgesteld en
ondertekend.
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2.

3.

Van de door de commissie genomen besluiten, voor zover zij betrekking hebben op zaken betreffende haar bevoegdheden, wordt onverwijld door de secretaris van de commissie een afschrift gezonden aan de
raad van commissarissen en de raad van bestuur.
Een afschrift van de notulen wordt, zodra vastgesteld, door de secretaris
van de commissie aan de raad van commissarissen en de raad van
bestuur toegezonden.

Artikel 11
1.
De commissie van aandeelhouders kan ook zonder voorafgaande
oproeping en buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van
de commissie zich schriftelijk, telegrafisch, per telefax of per telex vóór
het door de voorzitter gedane voorstel hebben verklaard en geen
hunner zich verzet tegen de wijze van besluitvorming.
2. a. Aldus genomen besluiten dienen direct schriftelijk vastgelegd te worden
en door de voorzitter en de secretaris te worden ondertekend,
b. Een afschrift van de vastgelegde en ondertekende buiten vergadering
genomen besluiten wordt door de secretaris gezonden aan de leden van
de commissie en, voor zover zij betrekking hebben op zaken betreffende haar bevoegdheden, tevens aan de raad van commissarissen en
de raad van bestuur van de vennootschap.
OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 12
1.
Van de commissie van aandeelhouders uitgaande stukken worden door
de voorzitter en de secretaris ondertekend.
2.
De commissie doet jaarlijks schriftelijk verslag aan de algemene
vergadering van aandeelhouders; dit verslag wordt door alle leden van
de commissie ondertekend.
3.
De leden van de commissie zijn tot geheimhouding verplicht. Mededelingen aan anderen dan aan de algemene vergadering van aandeelhouders, de raad van commissarissen en de raad van bestuur doet de
commissie, respectievelijk doen haar leden niet dan met vooraf verkregen instemming van de voorzitter van de raad van commissarissen.
Artikel 13
De leden van de commissie van aandeelhouders ontvangen voor hun
werkzaamheden een vergoeding waarvan de hoogte is vastgesteld door
de voorzitter van de raad van commissarissen.
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Artikel 14
Een besluit tot wijziging van dit reglement wordt genomen door de
algemene vergadering van aandeelhouders in een vergadering waarin een
voorstel daartoe op de agenda van die vergadering voorkomt.

Reglement voor de commissie van aandeelhouders van Roto Smeets De Boer
NV
Definities
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. de vennootschap, Roto Smeeds De Boer NV, gevestigd te Hilversum;
b. de algemene vergadering, de raad van commissarissen, de gedelegeerd
commissaris en de raad van bestuur: het overeenkomstig orgaan van de
vennootschap.
Samenstelling commissie
Artikel 2
1.
De commissie bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen
aantal stemgerechtigde eden en een niet stemgerechtigde voorzitter.
2.
Stemgerechtigd leden moeten aandeelhouder van de vennootschap zijn.
Een stemgerechtigd lid kan zijn funktie slechts uitoefenen indien en
zolang een bewijs van tenminste een aandeel bij de vennootschap op
zijn naam is gedeponeerd.
3.
Een stemgerechtigd lid wordt benoemd door de algemene vergadering
en kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Hij treedt af in een jaarlijkse algemene vergadering volgens een door de
commissie vast te stellen rooster, doch uiterlijk in het derde kalenderjaar na het jaar van zijn (herbenoeming. Een volgens rooster aftredend
lid is één maal herkiesbaar, mits is voldaan aan het bepaalde in lid 2.
4.
Niet stemgerechtigde voorzitter van de commissie is de voorzitter van
de raad van commissarissen of de gedelegeerd commissaris, zulks ter
keuze van de raad van commissarissen.
5.
De commissie benoemt al dan niet uit haar midden een secretaris.
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Overdracht bevoegdheden en verplichtingen
Artikel 3
1.
De algemene vergadering kan aan de commissie overdragen de bevoegd
heden en verplichtingen, welke de algemene vergadering en haar verte
genwoordigers toekomen volgens na te melden artikelen van de
statuten van de vennootschap:
a. artikel 11 (benoeming van commissarissen);
b. artikel 12 (benoeming van commissarissen ingeval alle commissarissen
ontbreken);
с artikel 14 lid 1 (ontslag van een commissaris);
d. artikel 7 lid 3 (benoeming leden van de raad van bestuur);
e. artikel 7 lid 5 (ontslag van een lid van de raad van bestuur).
2.
Bij iedere overdracht van bevoegdheden en verplichtingen stelt de
algemene vergadering vast welke van de in lid 1 vermelde bevoegd
heden en verplichtingen onder de overdracht zijn begrepen.
3.
De overdracht geschiedt telkens voor een periode eindigende bij de
aanvang van de jaarlijkse algemene vergadering, welke wordt gehouden
in het kalenderjaar volgende op dat, waarin de overdracht plaatsvond.
De algemene vergadering is bevoegd de overdracht te allen tijde eerder
ongedaan te maken.
4.
Indien een overdracht van bevoegdheden en verplichtingen heeft
plaatsgevonden brengt de commissie in ieder geval in de jaarlijkse
algemene vergadering verslag uit van haar werkzaamheden.
Commissievergaderingen
Artikel 4
1.
De commissie vergadert ten kantore van de vennootschap zo dikwijls
de voorzitter, twee stemgerechtigde leden, de raad van commissarissen
of de raad van bestuur zulks wenselijk achten.
2.
De oproeping tot een commissievergadering geschiedt door de voorzit
ter, de raad van commissarissen of de raad van bestuur.
Ingeval aan een verzoek van twee stemgerechtigde leden tot het
beleggen van een vergadering door de voorzitter, de raad van commis
sarissen, noch de raad van bestuur gevolg is gegeven i dier voege dat de
vergadering tegen een datum niet later dan vier weken na de ontvangst
van het verzoek is bijeengeroepen, zijn de verzoekers zelf gerechtigd de
vergadering bijeen te roepen.
3.

De oproeping geschiedt bij aangetekende brief gezonden aan het door
ieder lid, aan de secretaris en de raad van bestuur schriftelijk opgegeven
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

adres op een termijn van tenminste vijftien dagen voor de dag van de
vergadering. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld.
Ieder stemgerechtigd lid kan één stem uitbrengen.
Een stemgerechtigd lid kan zich in een commissievergadering laten
vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits een schriftelijke en
naar het oordeel van de voorzitter voldoende volmacht wordt overgelegd.
In vergadering kan de commissie slechts geldige besluiten nemen, indien
de volstrekte meerderheid van het aantal leden, waarop de algemene
vergadering de commissie heeft gesteld, voor het voorstel heeft gestemd.
Van het in een commissievergadering verhandelde worden door de
secretaris notulen opgemaakt, welke worden vastgesteld door de
voorzitter tezamen met een door de commissie aangewezen stemgerechtigd lid. Een kopie van de notulen wordt door de secretaris aan de
voorzitter en de stemgerechtigde leden toegezonden.
De commissie kan ook buiten vergadering geldige besluiten nemen mits
alle stemgerechtigde en in functie zijnde leden tezamen met de voorzitter de voltallige commissie uitmakende, zich in een aan de voorzitter
gezonden schrijven of telegram voor het voorstel hebben uitgesproken
en de voorzitter zich met deze wijze van besluitvorming akkoord heet
verklaard.
Een aldus genomen besluit wordt door de secretaris in het notulenboek
aangetekend. Deze aantekening wordt door de voorzitter en het daartoe
door de commissie aangewezen stemgerechtigd lid ondertekend.
Voor het bijwonen van commissievergaderingen ontvangen de stemgerechtigde leden een door de raad van commissarissen vast te stellen
presentiegeld.

Kennisgevingen
Artikel 5
Kennisgevingen aan de commissie moeten worden gedaan aan het door
de commissie schriftelijk aan de raad van bestuur opgegeven adres.
Bij gebreke van deze opgave worden kennisgevingen gezonden aan de
voorzitter van de commissie.
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Reglement van de commissie van aandeelhouders in N.V. Verenigd Bezit
VNU
Artikel 1
1.1
De Commissie van Aandeelhouders -verder te noemen "de Commissie"bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven gekozen leden, die
aandeelhouder in de vennootschap dienen te zijn, alsmede de voorzitter
en de secretaris. De gekozen leden worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd in een vergadering, waarin een
voorstel daartoe aan de orde is gesteld.
1.2
Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Commissie zijn.
2.
Een gekozen lid van de Commissie dient ten minste één aandeel in de
vennootschap in open bewaring te geven en bewaard te houden bij een
bank of commissionair en bij het deponeren van zijn stuk te bedingen
dat de betreffende bank of commissionair de Raad van Commissarissen
terstond en telkens wanneer de Raad daar schriftelijk om verzoekt
kennis geeft van het (de) kenteken(s) van het (de) in bewaring gegeven
stuk(ken) met opgaaf tevens van de volledige naam en het adres van
degenen te wiens name het (de) stuk(ken) zijn gedeponeerd.
Het voorgaande is niet van toepassing indien het lid een of meer
aandelen op naam heeft.
3.
Het lidmaatschap van de Commissie eindigt zodra het gekozen lid
ophoudt aandeelhouder in de vennootschap te zijn en voorts door
opzegging of wanneer hij onder curatele wordt gesteld, surséance van
betaling aanvraagt of in staat van faillissement geraakt, zulks onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering van aandeelhouders
om een of meer gekozen leden van de Commissie te ontslaan.
Artikel 2
1.
Indien het aantal gekozen leden beneden het minimum daalt dat is
genoemd in lid 1 van Artikel 1, is de bevoegdheid tot uitoefening van
het recht, genoemd in Artikel 3, opgeschort tot het tijdstip dat de
eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap in de vacatures van de commissie zal hebben voorzien.
2.
De Commissie kan aan de algemene vergadering van aandeelhouders
voorstellen doen tot benoeming van personen tot lid van de Commissie.
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Het besluit tot zulk een voorstel wordt genomen met een gewone
meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen der ter vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Artikel 3
Aan de Commissie komen uitsluitend de volgende bevoegdheden toe:
a. het recht een aanbeveling te doen voor de benoeming c.q. herbenoeming van een commissaris;
b. het recht op een van de in artikel 158 lid 6 Boek 2 BV omschreven
gronden bezwaar te maken tegen een voorgenomen benoeming c.q.
herbenoeming van een commissaris.
Artikel 4
1.
De commissievergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad
van Commissarissen c.q. diens plaatsvervanger, die eveneens lid van de
Raad van Commissarissen van de vennootschap dient te zijn. De
voorzitter en de secretaris van de Commissie hebben geen stemrecht.
In het geval dat alle commissarissen ontbreken, voorziet de Commissie
zelf in het voorzitterschap.
2.
Als secretaris van de Commissie fungeert een door het Bestuur aan te
wijzen lid van dit Bestuur.
Artikel 5
De namen en adressen van de leden van de Commissie worden aan de
secretaris van de Commissie opgegeven. Deze houdt daarvan aantekening in een ten kantore van de vennootschap berustend register, dat
voor alle aandeelhouders ter inzage ligt.
In het register worden tevens wijzigingen de leden betreffende aangetekend.
Artikel 6
Alle oproepingen en kennisgevingen aan de leden van de Commissie
kunnen rechtsgeldig geschieden aan de opgegeven adressen.
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Artikel 7
1.
De Commissie komt bijeen zo dikwijls er in een vacature in de Raad
van Commissarissen moet worden voorzien.
2.
De Commissie wordt door of namens de voorzitter bijeengeroepen op
een termijn van niet minder dan acht dagen, die der oproeping en die
der vergadering niet meegerekend.
De secretaris zendt een copie van de oproeping met de agenda aan de
Raad van Commissarissen.
3.
Bij de oproeping wordt de te behandelen vacature in de Raad van
Commissarissen alsmede de plaats der vergadering vermeld.
Artikel 8
1.
In de commissievergadering heeft ieder gekozen lid recht op het
uitbrengen van één stem.
2.
Voor een aanbeveling als bedoeld in het vierde lid van artikel 158 Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek en voor een besluit tot het kenbaar
maken van een bezwaar as bedoeld in het zevende lid van dat artikel
moet de aanbevolen persoon respectievelijk dat besluit ten minste de
meerderheid van het totaal door de gekozen leden van de Commissie
uit te brengen aantal stemmen op zich hebben verenigd.
Overige besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de
stemmen der ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde gekozen
leden.
3.
De stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter of ten minste
drie leden schriftelijk stemming verlangen.
Artikel 9
1.
Een gekozen lid van de Commissie kan zich door een ander gekozen
lid bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen, miet dien
verstande dat een gekozen lid niet meer dan één ander commissielid
kan vertegenwoordigen
2.
De Commissie kan rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste de
helft van het totaal aantal gekozen leden ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
3.
De Commissie is gehouden haar besluit binnen veertien dagen schriftelijk ter kennis van de Raad van Commissarissen te brengen.
4.
Van het verhandelde in een vergadering worden door de secretaris
notulen gehouden die ten blijke van vaststelling worden ondertekend
door de voorzitter en de secretaris.
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5.

6.
7.

In de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders rapporteert de
secretaris van de Commissie c.q. een door de Commissie aangewezen
lid aan de hand van de in lid 4 bedoelde notulen uit het verstreken
boekjaar.
De Commissie kan niet besluiten buiten vergadering.
De Raad van Commissarissen kent de gekozen leden van de Commissie
een presentiegeld per vergadering, alsmede een onkostenvergoeding toe.

Artikel 10
1.
De leden van de Commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle
zaken die zij in hun hoedanigheid vernemen, alsmede van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de voorzitter hun geheimhouding heeft
opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
2.
De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het
lidmaatschap van de Commissie.
Artikel 11
De algemene vergadering van aandeelhouders kan de overdracht van
bevoegdheden te allen tijde ongedaan maken. De Commissie houdt
alsdan op te bestaan.
Artikel 12
Dit reglement kan te allen tijde door de algemene vergadering van
aandeelhouders worden gewijzigd.
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3. Agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders

Koninklijke

Nedlloyd

N. V.

Agenda
voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
te houden op woensdag 21 mei 1997 om 14.00 uur
in de Rotterdam Hall van Beurs-World Trade Center, Beursplein 37 te
Rotterdam.
Opening
1.

Verslag van de Raad van Bestuur over 1996

2.

Beraadslaging over en goedkeuring van de jaarrekening over 1996

3.

Machtiging tot verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen

4.

Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan, tot 1 decem
ber 1998, tot:
a. uitgifte van gewone aandelen
b. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op uit te geven gewone
aandelen tot een maximum van 10% van het per 21 mei 1997 geplaatste
kapitaal aan gewone aandelen

5. a. Verslag van de Commissie van Aandeelhouders
b. Instelling van een Commissie van Aandeelhouders
с
6.

Benoeming van leden van de Commissie van Aandeelhouders
Rondvraag

Sluiting
Rotterdam, 19 maart 1997
Toelichting op de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders te houden op woensdag 21 mei 1997
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Agendapunt 3
Voorgesteld wordt om de Raad van Bestuur, conform artikel 5 lid 1
van de statuten, voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 21
november 1998, te machtigen om ter beurze of anderszins, onder
bezwarende titel volgestorte aandelen in de vennootschap te verwerven
tot een hoeveelheid die ingevolge de wet en de statuten op het tijdstip
van verwerving maximaal door de vennootschap verkregen kan worden
en tegen een prijs die, met betrekking tot gewone aandelen, op het
tijdstip van verwerving niet hoger is dan 110% van de beurskoers en
die, met betrekking tot prioriteitsaandelen, gelijk is aan het nominale
bedrag.
Agendapunt 4
Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur aan te wijzen als het bevoegd
orgaan, tot 1 december 1998:
a. tot uitgifte -daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het
nemen- van maximaal de nog niet geplaatste gewone aandelen van het
maatschappelijk kapitaal, zoals dit thans luidt of in de toekomst zal
luiden (artikel 4 lid 1 statuten, en
b. tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op uit te geven
gewone aandelen tot een maximum gedurende deze periode gelijk aan
tien procent (10%) van het per 21 mei 1997 geplaatste kapitaal aan
gewone aandelen (artikel 4 lid 8 statuten.
Agendapunt 5
a. Het verslag van de Commissie van Aandeelhouders is in het jaarverslag
opgenomen.
b. Alle leden van de Commissie die door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders op 24 mei 1995 is ingesteld, treden op 24 mei 1997 af.
Voorgesteld wordt dat de vergadering op 21 mei a.s. wederom een
Commissie van Aandeelhouders instelt, bestaande uit vijf leden, aan wie
alle bevoegdheden en verplichtingen als bedoeld in artikel 34 lid 1 van
de statuten worden overgedragen, ingaande op 24 mei 1997 en eindigende op 21 mei 1999.
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c. In het verslag van de Commissie worden de navolgende personen -niet
bindend- voorgedragen voor benoeming tot lid van de Commissie van
Aandeelhouders:
P.P. de Koning
E. Korthuis-Elion
F.J.J. Lucassen
M.H.C. Nikkels-Evelein
P.P.F, de Vries
De relevante personalia van de kandidaten zijn vermeld in het genoemd
verslag van de Commissie.
Het staat individuele aandeelhouders vrij om eveneens kandidaten voor
te dragen op de wijze als is voorzien in artikel 4 van het Reglement
voor de Commissie van Aandeelhouders van Koninklijke Nedlloyd
N.V., luidende als volgt:
Kandidaatstelling en benoeming
1.
De leden van de commissie worden benoemd door de algemene
vergadering van aandeelhouders in een vergadering waarin een voorstel
daartoe op de agenda van die vergadering aan de orde is gesteld.
2. a. 1. De commissie van aandeelhouders stelt een niet-bindende voordracht
op voor kandidaten voor de commissie, na overleg met de raad van
commissarissen.
2. De niet-bindende voordracht van de commissie van aandeelhouders
zal in het verslag van de commissie worden opgenomen,
b. 1. Indien geen commissie in functie is, zal de niet-bindende voordracht
gedaan worden door de raad van commissarissen.
2. De niet-bindende voordracht van de raad van commissarissen zal
worden opgenomen in de agenda van de betreffende algemene
vergadering van aandeelhouders,
с Bij de samenstelling van de niet-bindende voordracht zal worden
gestreefd naar een samenstelling die de onderscheidene geledingen van
de aandeelhouders zoveel mogelijk weerspiegelt.
d. Het staat individuele aandeelhouders vrij om eveneens kandidaten voor
te dragen van wie de naam mondeling in de algemene vergadering van
aandeelhouders bekend zal worden gemaakt.
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3. a. Bij elke voordracht dient vermeld te worden de volledige naam van de
voorgedragen persoon, zijn geboortedatum, zijn nationaliteit, zijn adres,
zijn beroep resp. huidige functie, en de betrekkingen die hij bekleedt
of die hij heeft bekleed voorzover deze van belang zijn in verband met
de vervulling van zijn taak als lid van de commissie.
b. Elke voordracht dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring
dat de voorgedragen kandidaat zijn benoeming zal aanvaarden.
с Van elke voorgedragen kandidaat dient naar genoegen van de raad van
commissarissen zijn aandeelhouderschap in de vennootschap te zijn
aangetoond, bijv. door overlegging van een depotbewijs.
4.
Een aandeelhouder die de leeftijd van 70 jaren heeft bereikt, of in het
jaar dat de commissie wordt ingesteld de leeftijd van 70 jaren zal
bereiken, kan niet kandidaat zijn om benoemd te worden als lid van de
commissie van aandeelhouders.
5. a. De kandidaatstelling door individuele aandeelhouders geschiedt door
het opgeven van de desbetreffende kandidaat bij de commissie van
aandeelhouders, via de secretaris van de vennootschap, per aangetekend
schrijven, zodanig dat de raad van commissarissen uiterlijk de zevende
dag vóór die van de vergadering, waarvoor de aanwijzing van de leden
van de commissie is geagendeerd, een opgave van de kandidaatstelling
in zijn bezit heeft,
b. Vanaf de zesde dag vóór die van de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen belangstellenden bij de secretaris van de vennootschap
informeren naar de opgave van de kandidaatstelling als bedoeld in lid
5a van dit artikel.
6.
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Indien er meer kandidaten dan vacatures zijn, wordt in de vacatures
voorzien door het houden van een stemming door de algemene vergadering van aandeelhouders op de wijze zoals is voorzien in de statuten
van de vennootschap.
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ABN-AMRO

Holding

N.V.

Agenda
van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ABN AMRO Holding
N.V., te houden op maandag 8 mei 1995, aanvang 14.00 uur, Foppingadreef
22 te Amsterdam-Zuidoost.
1.

Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 1994

2.

Goedkeuring van de jaarrekening 1994, vastgesteld door de Raad van
Commissarissen, welke goedkeuring de leden van de Raad van Bestuur
en de Raad van Commissarissen, overeenkomstig artikel 37 lid 5 van de
statuten, tot decharge strekt.

Verslag van de Commissie van Aandeelhouders. Het verslag is opgenomen in het jaarverslag van ABN AMRO Holding N.V.
Besluit tot instelling van een Commissie van Aandeelhouders voor een
periode van twee jaar en overdracht aan deze Commissie van de
bevoegdheden en verplichtingen zoals die haar bij de wet zijn toegekend.
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan aan de Raad van
Commissarissen personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen.
Voorts kan zij bezwaar maken tegen de door de Raad van Commissarissen gewenste benoeming op grond van het niet behoorlijk nageleefd
zijn van de wettelijke voorschriften, danwei op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling
van zijn of haar taak of dat de Raad van Commissarissen na de
benoeming niet naar behoren zal zijn samengesteld. Tenslotte kan de
Algemene Vergadering een verzoek indienen tot het ontslag van een
commissaris wegens het verwaarlozen van zijn of haar taak of wegens
andere gewichtige redenen. De Raad van Commissarissen gaat niet over
tot benoeming van een bestuurder van de vennootschap dan nadat de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van dit voornemen in
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kennis is gesteld; hij ontslaat een bestuurder niet dan nadat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het voorgenomen ontslag is
gehoord.
Al deze bevoegdheden kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste
twee achtereenvolgende jaren overdragen aan een Commissie van
Aandeelhouders, waarvan zij de leden aanwijst.
Artikel 33 van de statuten van ABN AMRO Holding N.V. verleent
aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de bevoegdheid een
Commissie van Aandeelhouders te benoemen aan welke zij de bevoegdheden en verplichtingen, die haar bij de wet zijn toegekend respectievelijk zijn opgelegd in verband met de benoeming en het ontslag van
leden van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur,
kan overdragen voor een door haar te bepalen termijn van telkens ten
hoogste twee jaar. Andere bevoegdheden kunnen aan de Commissie van
Aandeelhouders niet worden overgedragen. De Algemene Vergadering
van Aandeelhouders kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
Benoeming van de leden voor een periode van twee jaar. De Raad van
Bestuur draagt overeenkomstig het Reglement van de Commissie van
Aandeelhouders de volgende personen voor benoeming voor:
Drs. D J . de Beus
Mw. W.H. van Bruggen-Gorter
Mw. drs. R.M. ten Cate-Dhont
C.C. Delprat
J.W. Groen
Mw. M.J.A. Portheine-ter Kuile
Mw. Th.J. Veldhuyzen van Zanten-Roest van Limburg
Mr. P.A. Wackie Eysten
De curricula vitae van de voorgedragen kandidaten, alsmede het
Reglement van de Commissie van Aandeelhouders liggen ter inzage en
zijn gratis verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap. Het staat
aandeelhouder vrij eveneens kandidaten voor te stellen. De kandidaatstelling dient door tenminste 25 aandeelhouders te worden gesteund; de
kandidaatstelling geschiedt door het opgeven van de desbetreffende
kandidaat bij de Raad van Bestuur per aangetekend schrijven, zodanig

Aangetroffen statutaire en reglementaire bepalingen

dat de Raad van Bestuur uiterlijk 1 mei 1995 een opgave van de kandidaatstelling in zijn bezit heeft alsmede een verklaring dat de voorgedragen kandidaat zijn eventuele benoeming zal aanvaarden. Tevens
dient, zulks naar genoegen van de Raad van Bestuur, het aandeelhouderschap aangetoond te worden van de 24 aandeelhouders, bijvoorbeeld
door overlegging van depotbewijzen.
Daarnaast dient vermeld te worden de leeftijd van de voorgedragen
persoon, zijn beroep het aantal van de door hem gehouden aandelen in
de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed,
voorzover deze van belang zijn in verband met de vervulling van zijn
taak als lid van de Commissie.
5.

Voorgesteld wordt aan de Raad van Bestuur machtiging te verlenen om
onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen de vennootschap
anders dan om niet eigen aandelen te doen verkrijgen tot het aantal
aandelen hetwelk, ingevolge het bepaalde in artikel 2:98 lid 2 BW op
het tijdstip van de verkrijging maximaal door de vennootschap verkregen kan worden. Deze verkrijging mag geschieden door alle overeenkomsten, daaronder begrepen transacties ter beurze en onderhandse
transacties.
De prijs zal gelegen moeten zijn tussen de nominale waarde van de
aandelen en een bedrag gelijk aan 110% van de beursprijs. Onder
beursprijs wordt verstaan: het gemiddelde van de per elk van de vijf
beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging vast te stellen
hoogste prijs per aandeel blijkens de Officiële Prijscourant van de
Vereniging voor de Effectenhandel te Amsterdam. De machtiging geldt
voor een periode van achttien maanden, te rekenen vanaf heden.

6.

Mededeling omtrent de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht. Dit agendapunt houdt niet
in een verzoek tot verlenging van de aanwijzing, welke tot 6 mei 1999
van kracht is.

7.

Rondvraag.

Amsterdam, 20 april 1995
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