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rechtshandeling, uitgelegd moet worden, welke uitleg
zodanig kan zijn dat het besluit tevens impliceert dat een
handeling wordt goedgekeurd of –om maar eens te noe-
men- decharge wordt verleend, vgl. HR 20 februari 2004,
JOR 2004/93. Een dergelijke interpretatie maakt het
besluit zelf echter niet “impliciet”. Of moeten wij sinds 
9 juli 2004 de theorie over besluitvorming ineens ingrij-
pend herzien? Hoe dit ook zij, voor de onderhavige 
kwestie betekent het voorgaande dat, nu het om een een-
persoonsvennootschap gaat, het op grond van het Janssen
Pers arrest5 voldoende is dat het besluit tot aanwijzing van
de bijzondere vertegenwoordiger schriftelijk wordt vast-
gelegd. Zie ik het goed, dan zou voor een geldige binding
van de vennootschap in een casus als aan de Hoge Raad
voorgelegd, voldoende zijn als maar op enig moment een
document wordt geproduceerd waarop staat dat de aan-
deelhoudersvergadering voor het stellen van de handeling
heeft besloten om de bestuurder aandeelhouder als bij-
zondere vertegenwoordiger aan te wijzen. Dat document
kan van later datum zijn. Immers het arrest Janssen Pers
stelt aan de schriftelijke vestlegging van de besluit-
vorming geen nadere eisen; voor wat betreft het tijdstip
van schriftelijke vastlegging noch voor wat betreft de 
persoon van de scribent.

5. Ik vind dat allemaal best, maar wil niet ontveinzen
dat dit waarschijnlijk niet de bedoeling van de Hoge Raad
kan zijn. Wil de tegenstrijdig belang regeling bij eenper-
soonsvennootschappen al een functie hebben, dan zou het

deze moeten zijn dat de bestuurder zich bij het aangaan
van een bepaalde transactie nog eens realiseert dat er
mogelijk een “conflict of interrest” met “zijn” vennoot-
schap is. En dat hij zich daarom nog eens achter de oren
moet krabben alvorens de handeling te stellen. Het ver-
eiste van een voorafgaande schriftelijk document inhou-
dende een aanwijzingsbesluit van de aandeelhoudersver-
gadering zou dan de neerslag van die nadere overpeinzing
van betrokkene kunnen zijn. Een moment van bezinning
dat hem nog eens extra doet inzien dat er wellicht een
belangenconflict speelt en waarzonder de vennootschap
(later) van de transactie af kan op grond van art. 2:146
(256) BW. Als dit de bedoeling van de zaak is, laat de Hoge
Raad dat dan ook met zoveel woorden zeggen. Nu laat hij
ons daarover in het ongewisse en zaait verwarring met
expliciete en impliciete besluiten. Dat is spijtig omdat ons
vennootschapsrecht gebaat is bij deugdelijke theorie-
vorming.6 Nu lijkt de belangrijkste gevolgtrekking dat
men er goed aan doet om in tegenstrijdig belang situaties
als het enigszins mogelijk is “aandeelhoudersbesluiten
buiten vergadering” op te stellen.7

Prof. mr. J.B. Huizink*

5. HR 10 maart 1995, NJ 1995, 595.
6. Vgl. LT, Verzamelde “Groningen” opstellen aangeboden aan Vino 

Timmerman, IVO-reeks dl. 44 (2003), blz.131 e.v.
7. Zie ook Van Veen, Nieuwsbrief Bb 2004/51.
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1. Inleiding
Een door Nederlandse vennootschappen waarvan de aan-
delen zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam N.V.
gebruikte beschermingsconstructie is certificering van
aandelen.1 Deze beschermingsconstructie houdt kort
gezegd in dat de aandelen in het kapitaal van de vennoot-
schap worden gehouden door een stichting administratie-
kantoor, die certificaten uitgeeft aan de kapitaalver-
schaffers. De certificaten geven recht op dividend, niet op
stemrecht. Het stemrecht wordt in beginsel uitgeoefend
door het administratiekantoor. Indien de certificaten niet
of slechts in beperkt mate omwisselbaar zijn in aandelen,

kan de kapitaalverschaffer geen of slechts in beperkte
mate zeggenschap uitoefenen in de vennootschap.2

* Kandidaat-notaris te Rotterdam

1. Aanvankelijk werd certificering door zowel grote alsook door kleine
beursvennootschappen aangewend. Zoals we hierna zullen zien, ge-
bruiken grote beursvennootschappen certificering mede onder druk van
de institutionele beleggers niet langer als beschermingsconstructie. 

2. Bij beursvennootschappen moeten certificaten volledig of in beperkte
mate omgewisseld kunnen worden in aandelen, terwijl bij niet-beurs-
vennootschappen certificaten ook niet-omwisselbaar in aandelen kunnen
zijn. In het vervolg van deze bijdrage ga ik slechts in op de eerste 
categorie vennootschappen. 



CERTIFICERING

04/6599 911WPNR. . .

Certificering bij beursvennootschappen kan verschillende
doelen hebben.3 Certificering is oorspronkelijk bedoeld als
een middel om te voorkomen dat door absenteïsme ter
algemene vergadering van aandeelhouders een (toevallige)
minderheid van aandeelhouders de besluitvorming naar
haar hand zet. Het administratiekantoor, dat altijd ver-
tegenwoordigd is ter algemene vergadering, zorgt voor
een evenwichtige besluitvorming waardoor de continuïteit
van de vennootschap bevorderd wordt.4 In de loop der tijd
is gebleken dat certificering tevens als een beschermings-
constructie aangewend kan worden. Een ongewenste
overvaller kan nooit de controle over de vennootschap
krijgen, omdat certificaten slechts tot een beperkt percen-
tage in aandelen kunnen worden omgezet. Zodoende kan
de overvaller nooit meer dan X% van de totale stem-
rechten uitoefenen. Tenslotte kan certificering een middel
zijn om de invloed die groot-aandeelhouders kunnen uit-
oefenen in de algemene vergadering van aandeelhouders
in te dammen zulks ter bescherming van minderheids-
aandeelhouders.5

In paragraaf 2 geef ik een korte schets van de recente 
ontwikkelingen op het gebied van certificering als
beschermingsconstructie. Deze ontwikkelingen worden
met name ingegeven door het wetsvoorstel tot aanpassing
van de structuurregeling en door de Nederlandse corpo-
rate governance code. In paragraaf 3 van deze bijdrage
wordt bezien in hoeverre certificering als beschermings-
constructie nog houdbaar is onder de doorbraakregel van
de dertiende EG-richtlijn. Het geheel zal worden afge-
sloten met een conclusie.

2. Recente ontwikkelingen
Het gebruik van certificering als beschermingsconstructie
door beursgenoteerde vennootschappen is de laatste jaren
onder vuur komen te liggen en aan banden gelegd.6 Er is
een drietal ontwikkelingen waarneembaar dat uiteindelijk
lijkt te leiden tot het einde van de beschermingsfunctie die
certificering vervult.7 De eerste ontwikkeling betreft de
aanpassing in 1992 van Bijlage X bij het Fondsen-
reglement waarbij niet-royeerbare certificaten niet langer
werden toegelaten tot de notering aan Euronext
Amsterdam N.V. Dit betekent dat sedertdien certificaten
te allen tijde, of indien aan bepaalde voorwaarden is vol-
daan, kunnen worden omgewisseld in aandelen.8 Een
tweede ontwikkeling is die waarbij aan certificaathouders
de mogelijkheid wordt geboden om onder bepaalde
omstandigheden aan het administratiekantoor een vol-
macht te vragen om te kunnen stemmen. Deze ontwikke-
ling is sinds januari 2002 in een stroomversnelling 
gekomen door het wetsvoorstel aanpassing structuurrege-
ling.9 In art. 2:118a van dit wetsvoorstel wordt namelijk
voorgesteld om de certificaathouder op zijn verzoek te
volmachtigen om met uitsluiting van de volmachtgever
het stemrecht verbonden aan de betreffende aandelen uit
te oefenen in een in de volmacht aangegeven algemene

vergadering van aandeelhouders. Een aldus gevolmach-
tigde certificaathouder zou het stemrecht naar eigen
inzicht kunnen uitoefenen. Dit artikel bepaalt eveneens
dat de stemgerechtigde de volmacht kan beperken, uit-
sluiten of een gegeven volmacht kan herroepen indien er
sprake is van, kort gezegd, “oorlogstijd”. Hiervan is inge-
volge het wetsvoorstel sprake indien (i) een openbaar bod
is aangekondigd of uitgebracht zonder dat over het bod
overeenstemming is bereikt met de vennootschap, (ii) 
een houder van certificaten of meerdere houders van 
certificaten en aandelen volgens een onderlinge regeling
tot samenwerking al dan niet samen met dochtermaat-
schappen ten minste 25% van het geplaatste kapitaal van
de vennootschap verschaffen of doen verschaffen en (iii)
naar het oordeel van de stemgerechtigde uitoefening van
het stemrecht door een certificaathouder wezenlijk in
strijd is met het belang van de vennootschap en de daar-
mee verbonden onderneming. Een groot aantal beurs-
vennootschappen loopt reeds vooruit op dit wetsartikel en
biedt certificaathouders de mogelijkheid om een stemvol-
macht in vredestijd te verlangen.10 Invoering van de moge-
lijkheid tot het onder vredestijd verkrijgbaar stellen van

3. Zie R.P. Voogd, Statutaire beschermingsmiddelen bij beursvennoot-
schappen, deel 32 van serie Vanwege het Van der Heijden Instituut, p. 21
e.v. en P.J. Dortmond, Corporate governance en certificering van aan-
delen, De naamloze vennootschap 1996, p. 314.

4. Blijkens het rapport “Aandeelhoudersvergaderingen in Nederland 1998-
2002” ligt de opkomst tijdens de algemene vergadering van aandeel-
houders van een beursvennootschap waarvan de aandelen zijn gecertifi-
ceerd rond de 90%. Blijkens dat zelfde rapport maakt hoogstens 3,2%
van de tijdens de vergadering aanwezige stemmen gebruik van stemvol-
machten. Het administratiekantoor heeft daardoor de ‘facto de macht in
de vergadering. 

5. Gedacht kan worden aan institutionele beleggers die veelal vanwege 
fiscale redenen (deelnemingsvrijstelling) grote pakketen financierings-
preferente aandelen houden, maar ook aan concentraties van gewone
aandelen bij families of andere partijen. Zie hierover H.J.M.N. Honée,
Ondernemingsrecht 1999, p. 2. 

6. Zie hierover P.J. Dortmond, Ondernemingsrecht 2003, p. 395. 
7. Zo lijkt volgens P.W Moerland een kritische herbezinning van het 

certificeringsinstrument geboden, P. W. Moerland, Ondernemingsrecht
2002, p. 280 e.v.

8. Veelal kennen de statuten van de vennootschap een zogenaamde X%-
regeling. Dit houdt in dat de overdracht van aandelen niet mogelijk is
indien de verkrijger (al dan niet alleen) rechtstreeks of middellijk houder
is van een nominaal bedrag aan aandelen van X% of meer van het totale
geplaatste kapitaal van de vennootschap of door zodanige overdracht
meer dan X% van het totale geplaatste kapitaal aan aandelen zou ver-
krijgen.

9. Kamerstukken 28 179 in navolging op het SER-advies van 19 januari
2001 onder de titel “Het functioneren en de toekomst van de structuur-
regeling”. Het wetsvoorstel is op 9 september 2003 door nagenoeg alle
partijen in de Tweede Kamer aangenomen en op 6 juli 2004 door de
Eerste Kamer aangenomen. De commissie Peters was ook al van mening
dat een certificaathouder onder normale omstandigheden een stem-
volmacht zou mogen verlangen (onderdeel 5.6.1 van het rapport
“Corporate Governance in Nederland” uit 1997).

10. Enkele voorbeelden hiervan zijn CSM N.V., Fugro N.V., Koninklijke
Wessanen N.V., Heijmans N.V., Alanheri N.V., Reesink N.V., N.V.
Holdingmaatschappij De Telegraaf, Crown Van Gelder N.V. en
Twentsche Kabel Holding N.V. Blijkens het jaarverslag van Koninklijke
Frans Maas Groep N.V. en Koninklijke Brill N.V. behoren ook deze laat-
ste twee vennootschappen tot deze categorie; hun administratievoor-
waarden zijn echter nog niet dienovereenkomstig aangepast.
Desondanks is er ook nog een aantal, m.n. kleinere beursvennootschap-
pen, dat de X%-regeling handhaaft zonder de invoering van het in vre-
destijd verkrijgbaar stellen van stemvolmachten. Voorbeelden hiervan
zijn Koninklijke Wegener N.V. en Koninklijke Grolsch N.V.



CERTIFICERING

04/6599912 WPNR. . .

een stemvolmacht gaat meestal niet gepaard met het
schrappen van de X%-regeling. Dat is ook logisch. Indien
de X%-regeling geschrapt zou worden, dan zou dit bete-
kenen dat de certificaathouder in oorlogstijd weliswaar
geen stemvolmacht zou kunnen verkrijgen maar des-
ondanks zijn certificaten onbeperkt zou kunnen royeren in
aandelen waarmee hij dan het stemrecht verkrijgt. Van een
echte bescherming zou mijns inziens dan geen sprake zijn:
de certificaathouder zou immers altijd – en dus ook in
oorlogstijd – stemrecht krijgen. Weliswaar is het grote
nadeel van royering voor de certificaathouder dat de
krachtens royement verkregen aandelen niet verhandel-
baar zijn op de beurs en daardoor moeilijk verkoopbaar
zijn, maar echte geïnteresseerden zullen zich niet laten
afschrikken en zullen als het er op aankomt tot royement
overgaan.
Tenslotte kan genoemd worden de ontwikkeling waarbij
de X%-regeling wordt geschrapt en waarbij het admini-
stratiekantoor onder alle omstandigheden een stemvol-
macht geeft aan de certificaathouder die daarom verzoekt.
Deze ontwikkeling wordt mede ingegeven door de
Nederlandse corporate governance code waarin wordt
bepaald dat certificaathouders onder alle omstandigheden
een stemvolmacht zouden moeten krijgen.11 Ook op deze
ontwikkeling wordt reeds vooruitgelopen; bij een aantal
beursvennootschappen kunnen certificaathouders reeds
onder alle omstandigheden een stemvolmacht krijgen.12

Schrapping van de X%-regeling gaat meestal gepaard met
de invoering van de mogelijkheid tot het onder alle
omstandigheden verkrijgbaar stellen van een stemvol-
macht.13 De certificaathouder die meer dan X% van het
geplaatste kapitaal aan certificaten houdt, kan in dat geval
al zijn certificaten omwisselen in aandelen. Om het de 
certificaathouder niet onnodig moeilijk te maken, wordt
hem tevens de mogelijkheid geboden om een stemvol-
macht te krijgen. Zodoende hoeft hij om het stemrecht uit
te oefenen zijn certificaten niet om te wisselen in aandelen
en houdt hij zijn verhandelbare certificaten. Deze certifi-
ceringsconstructie heeft dan nog slechts het in paragraaf 1
genoemde eerste doel, namelijk het voorkomen dat door
absenteïsme ter algemene vergadering van aandeel-
houders een (toevallige) minderheid van aandeelhouders
de besluitvorming naar haar hand zet. Voor alle niet aan-
gemelde certificaten oefent het administratiekantoor
immers het stemrecht uit. De beschermingsfunctie van
certificering is dan verlaten. 
Niet geheel onvermeld dient te blijven dat er tevens een
aantal beursvennootschappen waarvan de aandelen zijn
gecertificeerd inmiddels is overgegaan of nog overgaat tot
het geheel afschaffen van certificering.14

Deze drie ontwikkelingen lijken het einde in te luiden van
het gebruik van certificering als beschermingsconstructie.
Er is echter ook een tweetal wetsvoorstellen waaruit het
tegendeel geconcludeerd zou kunnen worden. Ten eerste
kan het hiervoor genoemde wetsvoorstel tot aanpassing

van de structuurregeling genoemd worden. Op grond van
art. 2:118a is het mogelijk om geen stemvolmacht te ver-
lenen in oorlogstijd waardoor certificering als bescher-
mingsconstructie gehandhaafd kan worden. Ten tweede
kan genoemd worden het wetsvoorstel doorbreking
beschermingsconstructies.15 In dit wetsvoorstel wordt
bepaald dat een certificaathouder die ten minste 70% van
het geplaatste kapitaal van de vennootschap doet ver-
schaffen de ondernemingskamer kan verzoeken om, kort
gezegd, de X%-regeling te schrappen indien de certifi-
caathouder dit kapitaal gedurende ten minste een jaar
direct voorafgaande aan de indiening van het verzoek-
schrift onafgebroken is blijven verschaffen. Dit wetsvoor-
stel impliceert aldus dat certificering als beschermings-
constructie gebruikt kan worden. Het wetsvoorstel tot
aanpassing van de structuurregeling sluit daarom goed
aan bij dit wetsvoorstel. 

Geconcludeerd kan worden dat certificering bij
Nederlandse beursvennootschappen in drie verschillende
gedaantes voorkomt, te weten (i) certificering waarbij de
statuten van de beursvennootschap een X%-regeling
bevatten zonder de mogelijkheid voor certificaathouders
om een stemvolmacht te krijgen, (ii) certificering waarbij
de statuten van de beursvennootschap een X%-regeling
kennen en certificaathouders slechts in vredestijd van het
administratiekantoor een stemvolmacht kunnen verlangen
en (iii) certificering waarbij de certificaten volledig royeer-
baar zijn en de certificaathouders onder alle omstandighe-
den een stemvolmacht kunnen krijgen. Het moge duide-
lijk zijn dat variant (i) de meeste bescherming biedt en
onder het wetsvoorstel aanpassing structuurregeling niet
gehandhaafd kan worden vanwege het in dat wetsvoorstel
aangebrachte onderscheid tussen vredestijd en oorlogstijd
en dat variant (iii) de minste bescherming biedt en op de
minste weerstand stuit.

3. Certificering onder de doorbraakregel
van de dertiende EG-richtlijn

3.1 Algemeen
Een van de doelstellingen van de dertiende EG-richtlijn
(hierna te noemen: “Richtlijn”) betreft de harmonisatie
van overnameregels (“a level playing field”) door middel

11. Best practice bepaling IV.2.8. van de Nederlandse corporate governance
code. 

12. M.n. de grotere beursvennootschappen zijn hiertoe overgegaan.
Genoemd kunnen worden ING Groep N.V., Wolters Kluwer N.V. en
Vedior N.V. Zie over ING Groep N.V., R.G.J. Nowak en F.J.P. van den
Ingh, Ondernemingsrecht 2003, p. 506 e.v. 

13. Ballast Nedam N.V. vormt hierop een uitzondering; de statuten van deze
vennootschap kennen geen X%-regeling en er bestaat geen mogelijkheid
om een stemvolmacht van het administratiekantoor te verlangen. 

14. Koninklijke Numico N.V. heeft op 21 juli 2004 de certificering opge-
heven. Samas-Groep N.V. en Gouda Vuurvast Holding N.V. hebben
inmiddels aangekondigd de certificering te beëindigen.

15. Kamerstukken 25 732. Dit wetsvoorstel werd reeds op 7 november 1997
bij de Tweede Kamer ingediend en ligt daar nog steeds.
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van onder andere een verbod tot het opwerpen van
beschermingsconstructies nadat een bod is uitgebracht.16

Zo bepaalt art. 9 van de Richtlijn dat het een vennoot-
schap verboden is om zonder voorafgaande machtiging
van de algemene vergadering van aandeelhouders
beschermingsmaatregelen te treffen tegen een vijandelijk
bod gedurende de periode die aanvangt vanaf het moment
dat het bod openbaar wordt gemaakt en eindigt wanneer
de resultaten van het bod publiekelijk bekend zijn gemaakt
dan wel wanneer het bod vervalt. Dit verbod zal met name
de thans in zwang zijnde rechtsfiguur van beschermings-
preferente aandelen raken. Aangezien certificering in
tegenstelling tot de uitgifte van beschermingspreferente
aandelen een permanente beschermingsconstructie is en
reeds van kracht is op het moment dat de machtiging moet
worden verleend, hoeft de algemene vergadering zich 
op grond van dit artikel niet uit te spreken over deze
beschermingsconstructie. 

Art. 11 van de Richtlijn voorziet in het doorbreken van
permanente beschermingsconstructies. Lid 2 van dit 
artikel bepaalt dat beperkingen van de overdracht van
effecten welke zijn opgenomen in de statuten van de 
vennootschap, in overeenkomsten tussen de vennootschap
en houders van effecten van deze vennootschap onderling,
of in overeenkomsten tussen houders van effecten van de
vennootschap onderling, die na de inwerkingtreding van
de Richtlijn zijn gesloten, tijdens de in de Richtlijn
bedoelde termijn voor de aanvaarding van het bod niet van
toepassing zijn jegens degene die een bod uitbrengt. Het
derde lid van art. 11 bepaalt onder meer dat stemrecht-
beperkingen in statuten of in overeenkomsten tussen de
vennootschap en houders van effecten van de vennoot-
schap onderling of tussen houders van effecten van de
vennootschap onderling die na de inwerkingtreding van
de Richtlijn zijn gesloten, niet gelden tijdens de algemene
vergadering van aandeelhouders waarin al dan niet wordt
besloten om beschermingsmaatregelen te treffen tegen
een vijandelijk bod.

Opgemerkt dient hier nog te worden dat art. 12 van de
Richtlijn de lidstaten de mogelijkheid geeft om de artt. 9
en/of 11 niet te implementeren in de nationale wetgeving.
Indien een lidstaat hiervoor kiest, dan moeten de beurs-
vennootschappen de vrijheid hebben om deze twee artike-
len vrijwillig toe te passen. Wanneer de vennootschap
voor toepassing van de artt. 9 en 11 kiest, dan kan deze
vennootschap toch weer worden vrijgesteld indien een
bod wordt uitgebracht door een beursvennootschap die de
artt. 9 en/of 11 niet toepast (reciprociteit). In het vervolg
van mijn bijdrage ga ik ervan uit dat Nederland de
Richtlijn integraal overneemt.

Hieronder wordt bezien in hoeverre de doorbraakregel
van art. 11 van de Richtlijn van invloed is op de drie in
paragraaf 2 genoemde certificeringsvarianten.

3.2 Het begrip “effecten” onder de Richtlijn
Onder het begrip “effecten” wordt in de Richtlijn ver-
staan overdraagbare effecten waaraan stemrechten in een
vennootschap verbonden zijn. Certificaten lijken daarmee
niet onder het bereik van de Richtlijn te vallen. Dat geldt
in ieder geval voor de certificaten onder variant (i) en
mijns inziens ook voor de certificaten onder variant (ii).17

Weliswaar komt aan de certificaathouder onder variant (ii)
onder omstandigheden een stemvolmacht toe, maar deze
stemvolmacht zal nu juist niet afgegeven worden tijdens
de belangrijke vergadering van art. 9 waardoor de certifi-
caathouder dan geen stemrecht heeft. Er is dan immers
sprake van oorlogstijd. Aan de certificaten die onder
variant (iii) vallen is onder alle omstandigheden stemrecht
verbonden middels de stemvolmacht waardoor deze certi-
ficaten onder het begrip “effecten” van de Richtlijn val-
len. In de literatuur wordt het standpunt ingenomen dat
certificaten, voor wat betreft de vraag of certificaten mee-
tellen bij de berekening van het percentage dat tot de bied-
plicht van art. 5 van de Richtlijn leidt, onder het begrip
“effecten” zouden vallen.18 Overweging 11 van de
Richtlijn19 bepaalt immers dat de EU-lidstaten kunnen
bepalen dat de verplichting tot het uitbrengen van een bod
niet alleen betrekking heeft op effecten waaraan stem-
rechten verbonden zijn maar ook op effecten waaraan
alleen onder specifieke omstandigheden stemrechten ver-
bonden zijn of waaraan geen stemrechten verbonden zijn.
Bovendien bepaalt art. 3 lid 2 sub a van de Richtlijn dat de
EU-lidstaten erop moeten toezien dat aan de in de
Richtlijn opgenomen minimumvereisten moet worden vol-
daan. In dat kader zou het zeer wel mogelijk zijn dat,
indien Nederland de Richtlijn integraal overneemt,
Nederland ervoor kiest om het begrip “effecten” op te
rekken zodat ook certificaten onder het begrip “effecten”
in de Richtlijn vallen. Hierna ga ik er vanuit dat onder het
begrip “effecten” tevens certificaten vallen.

3.3 Overdrachtsbeperkingen (art. 11 lid 2)
De ratio van de overdrachtsbeperkingen is kort gezegd dat
een bieder tijdens de in de Richtlijn bedoelde termijn voor
de aanvaarding van het bod niet gehinderd moet worden
door enige overdrachtsbeperkingen en ongehinderd aan-
delen zou moeten kunnen verkrijgen in een vennoot-
schap.20 Daarom bepaalt het tweede lid van art. 11 onder
meer dat statutaire beperkingen in de overdraagbaarheid

16. Zie hierover onder meer M. van Olffen, Ondernemingsrecht 2002, 
p. 512-515.

17. Anders L.J. Hijmans van den Bergh en G. van Solinge,
Ondernemingsrecht 2004, 139, p. 371 die stellen dat de Nederlandse
wetgever certificaten (in de zin van variant (ii)) onder de definitie van
effecten van de Richtlijn heeft gebracht.

18. Aldus H.J. de Kluiver, Ondernemingsrecht 2000 en p. 114, L.J. Hijmans
van den Bergh en G. van Solinge, Preadvies van de Vereeniging 
“handelsrecht” 2000, p. 56. Zie hierover ook M. van Olffen,
Ondernemingsrecht 2002, p. 511. 

19. Voorheen nog overweging 7a.
20. J. Winter, Nederlands ondernemingsrecht in grensoverschrijdend 

perspectief, deel 40 Instituut voor Ondernemingsrecht, p. 72.
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van effecten niet gelden jegens de bieder. Certificering
met een X%-regeling is een overdrachtsbeperking.21 Een
X%-regeling houdt immers in dat de overdracht van aan-
delen niet mogelijk is indien de verkrijger (al dan niet
alleen) rechtstreeks of middellijk houder is van een nomi-
naal bedrag aan aandelen van X% of meer van het totale
geplaatste kapitaal van de vennootschap of door zodanige
overdracht meer dan X% van het totale geplaatste kapitaal
aan aandelen zou verkrijgen. Deze regeling is vaak aange-
vuld met de bepaling dat teveel verkregen aandelen bin-
nen de in de statuten bepaalde periode na de verkrijging
daarvan dienen te worden omgewisseld in certificaten of
dienen te worden vervreemd totdat de certificaathouder
het bezit aan aandelen terugbrengt tot de grens van X%.
Aangezien zulk een regeling normaal gesproken in de sta-
tuten van de vennootschap is opgenomen, valt zij onder
het bereik van art. 11 lid 2 van de Richtlijn en is zij der-
halve gedurende de in de Richtlijn bedoelde termijn voor
de aanvaarding van het bod niet geldig jegens de bieder.
De certificeringsvarianten (i) en (ii) kennen een X%-rege-
ling en vallen daardoor onder de reikwijdte van art. 11 lid
2 van de Richtlijn. In deze gevallen kan de X%-regeling
gedurende aanvaardingtermijn aldus niet aan de bieder
worden tegengeworpen waardoor de bieder gedurende die
termijn onbeperkt certificaten kan omwisselen in aan-
delen. Aangezien de onder (iii) genoemde certificerings-
variant geen X%-regeling kent en aldus geen beperking in
de overdraagbaarheid kent, valt zij niet onder het bereik
van art. 11 lid 2 van de Richtlijn. 
Het onderscheid tussen het wel of niet kunnen krijgen van
een stemvolmacht is voor de vraag of art. 11 lid 2 van
invloed is niet van belang, omdat de overdraagbaarheid
afhangt van de mate van royering en niet van het al dan
niet kunnen verkrijgen van een stemvolmacht. 
Opgemerkt dient nog te worden dat in de literatuur de
opvatting wordt verdedigd dat de X%-regeling in de
administratievoorwaarden opgenomen zou kunnen wor-
den; het houden van certificaten zou dan slechts in
beperkte mate recht geven op het verkrijgen van aan-
delen.22 Certificeringsvarianten (i) en (ii) zouden volgens
die opvatting hun waarde behouden onder art. 11 lid 2 van
de Richtlijn. 

Indien een bieder een vijandelijk bod doet op een ven-
nootschap waarvan de aandelen zijn gecertificeerd en het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap mede is
onderverdeeld in beschermingspreferente aandelen, is 
het zeer aannemelijk dat de vennootschap zich wenst te
beschermen middels de uitgifte van beschermingsprefe-
rente aandelen aan een bevriende relatie.23 Krachtens 
art. 9 van de Richtlijn zal de vennootschap gedurende de
periode die aanvangt vanaf het moment dat het bod open-
baar wordt gemaakt en eindigt wanneer de resultaten van
het bod publiekelijk bekend zijn gemaakt dan wel wanneer
het bod vervalt machtiging van de algemene vergadering
van aandeelhouders moeten krijgen alvorens zij tot uitgif-

te van de beschermingsmaatregelen overgaat. Wordt deze
vergadering gehouden voordat het biedingsbericht open-
baar wordt gemaakt, dan zijn de aan de X%-regeling ten
grondslag liggende overdrachtsbeperkingen geldig.24 De
bieder die dan al een (substantieel) belang aan certificaten
heeft, kan zijn certificaten niet onbeperkt omwisselen in
aandelen, waardoor hij ingeval van de certificeringsvarian-
ten (i) en (ii) zijn stemrecht slechts tot X% kan uitoefe-
nen. Zijn verzoek tot afgifte van een stemvolmacht onder
variant (ii) zal bovendien niet ingewilligd worden, aange-
zien er sprake is van “oorlogstijd”. Dit geldt natuurlijk
niet voor certificeringsvariant (iii) waarbij de certificaat-
houder onbeperkt kan royeren of van het administratie-
kantoor een stemvolmacht kan verlangen. 
Indien deze vergadering echter wordt gehouden nadat het
biedingsbericht openbaar wordt gemaakt, dan is de in 
art. 7 lid 1 van de Richtlijn bedoelde aanvaardingstermijn
aangevangen gedurende welke termijn de overdracht-
beperkingen blijkens art. 11 lid 2 van de Richtlijn niet gel-
dig zijn jegens de bieder. De bieder kan dan in alle drie de 
certificeringsvarianten zijn certificaten onbeperkt omwis-
selen in aandelen, waardoor hij volledig stemrecht heeft
tijdens de algemene vergadering waarin machtiging wordt
gevraagd voor de uitgifte van de beschermingspreferente
aandelen.25 In variant (iii) kan hij tevens om een stemvol-
macht verzoeken. Met andere woorden, doordat het twee-
de lid de termijn waarbinnen de overdrachtsbeperkingen
jegens de bieder niet van toepassing worden verklaard
beperkt, kan de vergadering gehouden worden op een
moment waarop de X%-regeling geldig is. De vennoot-
schap doet er, voorzover de bieder reeds een substantieel
belang aan certificaten heeft opgebouwd, aldus verstandig
aan om de in art. 9 van de Richtlijn bedoelde vergadering
te houden voordat het biedingsbericht openbaar is ge-

21. Handboek, 12e druk, p. 287 en Asser-Maeijer 2-III, p. 270.
22. Aldus J. Winter in Nederlands ondernemingsrecht in grensoverschrij-

dend perspectief, deel 40 Instituut voor Ondernemingsrecht, p. 73, 
G. van Solinge, Ondernemingsrecht 2002, p. 427 en M. van Olffen,
Ondernemingsrecht 2002, p. 515. Zie hierover tevens L.J. Hijmans van
den Bergh en G. van Solinge, Ondernemingsrecht 2004, 139, p. 371.

23. Blijkens art. 13.d. van Bijlage X bij het Fondsenreglement, kunnen inge-
val van certificeringsvarianten (i) en (ii) slechts beschermingspreferente
aandelen worden uitgegeven met een nominaal bedrag dat gelijk is aan
50% van het totale nominale bedrag van de overige uitstaande aandelen.
Voor certificeringsvariant (iii) geldt een percentage van 100%. 

24. In Nederland is het verboden om een rauwelijks bod te doen. Dit 
betekent dat de bieder eerst met het bestuur van de doelwitvennootschap
dient te overleggen alvorens zij het bod openbaar maakt. Het gevolg hier-
van is dat het in Nederland zeer wel mogelijk is dat de in art. 9 van de
Richtlijn bedoelde aandeelhoudersvergadering wordt gehouden voordat
het biedingsbericht openbaar wordt gemaakt.

25. Overigens vraag ik me af hoe deze ten gunste van de bieder werkende
bepaling zich verhoudt tot het gelijkheidsbeginsel van art. 2:92 lid 2 BW.
Het is immers alleen de bieder toegestaan om certificaten onbeperkt om
te wisselen in aandelen. Andere certificaathouders die meer dan X% aan
certificaten houden, zoals institutionele beleggers, mogen slechts stem-
men tot X%. Naar ik aanneem kan hier worden gesteld dat de 
bieder zich in andere omstandigheden bevindt dan de overige certifi-
caathouders. Vgl. de uitspraak van de rechtbank Amsterdam inzake
Leyinvest/KBB, waarin de rechter bepaalde dat de bieder en de min-
derheidsaandeelhouder zich niet in gelijke omstandigheden bevonden,
JOR 1999/174.
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maakt.26 Alleen dan kan de bieder slechts stemmen tot
X%. 

3.4 Stemrechtbeperkingen (art. 11 lid 3)
Zoals gezegd zijn stemrechtbeperkingen in statuten of in
overeenkomsten tussen de vennootschap en houders van
effecten of tussen houders van effecten onderling die 
na de inwerkingtreding van de Richtlijn zijn gesloten
krachtens art. 11 lid 3 van de Richtlijn niet geldig 
tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders
waarin al dan niet wordt besloten om beschermingsprefe-
rente aandelen uit te geven. Kan certificering als een
stemrechtbeperking in de zin van dit artikellid worden
beschouwd? 

Naar mijn idee is er voor wat betreft de certificaathouders
geen sprake van een stemrechtbeperking in de zin van 
art. 11 lid 3 van de Richtlijn. Certificaathouders van
(beurs)vennootschappen hebben op grond van de wet nu
eenmaal geen stemrecht; aan hun komt het recht toe om
de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen
en daarin het woord te voeren.27 Aan de certificaathouder
kan aldus niet het stemrecht onttrokken worden, vanwege
de simpele reden dat zij geen stemrecht hebben.28

Certificaathouders die op het moment dat de certificering
nog niet was ingevoerd aandeelhouder waren en daarna
certificaathouder zijn geworden, hebben geaccepteerd dat
het stemrecht in het vervolg door een ander werd uit-
geoefend. Degene die certificaten koopt, weet dat aan 
certificaten geen stemrecht is verbonden; hij zal genoegen
moeten nemen met de door de wet aan de certificaat-
houder van een beursvennootschap toegekende rechten.
Zo is hij in staat om de stemming in een algemene 
vergadering van aandeelhouders te beïnvloeden. 

Volledigheidshalve voeg ik hier aan toe dat er ook voor wat
betreft het administratiekantoor geen sprake is van een
stemrechtbeperking. De aandeelhouder, zijnde het admi-
nistratiekantoor, heeft in de certificeringsvarianten (i), (ii)
en (iii) volledig stemrecht. Er is daarom geen sprake van
een beperking van het stemrecht van de aandeelhouder.
Indien een certificaathouder zijn certificaten – ingeval 
van de varianten (i) en (ii) tot hooguit X% – omwisselt in
aandelen, dan kan het administratiekantoor op de niet-
geroyeerde certificaten stemmen en kan de certificaat-
houder die door royement aandeelhouder wordt op de
krachtens royement verkregen aandelen stemmen. Het in
de varianten (i) en (ii) meer dan X% gehouden aantal 
certificaten kan de certificaathouder niet omwisselen in
aandelen. Ook op die aandelen kan het administratie-
kantoor het stemrecht uitoefenen. Het feit dat de certifi-
caathouder in certificeringsvarianten (ii) en (iii) een stem-
volmacht van het administratiekantoor kan verlangen doet
niet af aan mijn conclusie dat er voor wat betreft het 
administratiekantoor geen stemrechtbeperking geldt. Ik
kom daarom tot de conclusie dat zowel voor wat betreft de

certificaathouders als de aandeelhouder van een stem-
rechtbeperking bij certificering geen sprake kan zijn en
dat certificering om die reden niet onder het bereik van
art. 11 lid 3 van de Richtlijn valt.29

3.5 Minidoorbraak (art. 11 lid 4)
Het vierde lid van art. 11 van de Richtlijn bepaalt dat een
aantal beperkingen niet aan de bieder kan worden tegen-
geworpen tijdens de eerste door de bieder op te roepen
algemene vergadering na sluiting van het bod indien de
bieder ten minste 75% van het kapitaal waaraan stemrecht
is verbonden heeft verworven. Het gaat hierbij om de
overdrachtsbeperkingen van lid 2, de stemrechtbeperkin-
gen van lid 3, beperkingen terzake de benoeming en het
ontslag van bestuurders en/of commissarissen vanwege
bijzondere aandeelhoudersrechten en effecten met meer-
voudig stemrecht. Strikt genomen kan de bieder in certi-
ficeringsvarianten (i) en (ii) slechts tijdens de aanvaar-
dingstermijn een belang van 75% van het kapitaal waar-
aan stemrecht is verbonden opbouwen, omdat alleen
gedurende die periode de X%-regeling niet tegen de 
bieder kan worden geworpen. Na de aanvaardingstermijn
zal de bieder op grond van de X%-regeling zijn teveel
verkregen aandelen dienen om te wisselen in certificaten
of dienen te vervreemden totdat de bieder het bezit aan
aandelen terugbrengt tot de grens van X%. Krachtens
art. 11 lid 4 van de Richtlijn geldt de X%-regeling weer
niet tijdens de eerste algemene vergadering die wordt
gehouden na sluiting van het bod, waardoor de bieder
ervoor zou kunnen zorgen dat zijn certificaten op de dag
van deze vergadering zijn omgewisseld in aandelen en
daarmee volledig stemrecht krijgt. Al met al betekent dit
een omslachtige procedure voor de bieder. Het lijkt me
dat Nederland ervoor zou moeten kiezen om de termijn
van art. 11 lid 2 te verlengen tot de eerste door de 
bieder op te roepen algemene vergadering na sluiting van
het bod, zodat de bieder niet tweemaal hoeft te royeren.

26. Ook Winter wees op dit gat tussen de leden 2 en 3 van art. 11, zie 
J. Winter in Nederlands ondernemingsrecht in grensoverschrijdend 
perspectief, deel 40 Instituut voor Ondernemingsrecht, p. 74.

27. Certificaten van aandelen in het kapitaal van beursvennootschappen 
dienen op grond van de noteringsovereenkomst altijd met medewerking
van de vennootschap te worden uitgegeven, waardoor certificaathouders
krachtens art. 2:117 lid 2 BW onder meer het recht hebben om de alge-
mene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

28. Zie R.P. Voogd, Statutaire beschermingsmiddelen bij beursvennoot-
schappen, deel 32 van serie Vanwege het Van der Heijden Instituut, p. 22
en de aldaar aangehaalde literatuur.

29. Van Olffen concludeert dat er wel sprake is van een stemrechtbeperking,
maar dat deze niet voortvloeit uit de statuten van de vennootschap of uit
een in art. 11 lid 3 bedoelde overeenkomst en daarom niet valt onder de
reikwijdte van art. 11 lid 3 van de Richtlijn, M. van Olffen, Onder-
nemingsrecht 2002, p. 516. Ook Hijmans van den Bergh en Van Solinge
lijken certificering als een stemrechtbeperking te zien, Onder-
nemingsrecht 2004, 139, p. 371. Winter concludeert dat certificaten van
aandelen ten gevolge van de definitie van “effecten” in de Richtlijn
geheel buiten het toepassingsgebied van de Richtlijn vallen en door lid 3
geen stemrecht herkrijgen, J. Winter in Nederlands ondernemingsrecht
in grensoverschrijdend perspectief, deel 40 Instituut voor Onder-
nemingsrecht, p. 74.
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4. Conclusie
Er zijn enerzijds ontwikkelingen waarneembaar die erop
lijken te duiden dat certificering als beschermings-
constructie aan het afkalven is en anderzijds ligt er een
tweetal wetsvoorstellen op tafel die ieder certificering als
beschermingsconstructie erkennen. In de praktijk kiest de
grootste groep beursvennootschappen er voor om, in lijn
met de genoemde wetsvoorstellen, certificering als
beschermingsconstructie te handhaven. Dit betekent dat
de statuten een X%-regeling kennen en certificaathouders
van het administratiekantoor slechts in vredestijd een
stemvolmacht kunnen verlangen. 
Waar het deze grootste groep beursvennootschappen 
primair om te doen is, is dat een vijandelijke bieder niet
volledig stemrecht heeft tijdens de algemene vergadering
waarin wordt besloten omtrent het opwerpen van bescher-
mingsconstructies. Door een algemene vergadering te
houden voordat de aanvaardingstermijn voor het bod is
aangevangen, kan de bieder zijn certificaten niet allemaal
omwisselen in aandelen waardoor de bieder, mede van-
wege het feit dat certificering geen stemrechtbeperking is
in de zin van art. 11 lid 3 van de Richtlijn, slechts stem-
recht kan uitoefenen tot X%. Zodoende kan de vennoot-

schap ingeval zij machtiging van de algemene vergadering
van aandeelhouders vraagt om beschermingsmaatregelen
te treffen tegen het vijandelijk bod, niet door de bieder
gedwarsboomd worden. Beschermingspreferente aan-
delen kunnen dan naast certificering worden uitgeven
voor een termijn van bijvoorbeeld zes maanden, waardoor
de vennootschap enige tijd heeft om het bod goed te
bestuderen en binnen welke termijn de bieder geen belang
van ten minste 75% van het kapitaal waaraan stemrecht is
verbonden kan opbouwen. De Richtlijn lijkt me daarmee
voor wat betreft certificering geheel in lijn met de eerdere
standpunten van het Nederlandse kabinet.30 Desalniet-
temin is het mogelijk dat de Nederlandse wetgever ervoor
kiest om certificering onder de doorbraakregel van de
Richtlijn te doen scharen. Het is interessant om te zien
hoe de Nederlandse wetgever één en ander gaat invullen.

30. Zie de brief van de ministers van Financiën, van Justitie en van
Economische zaken, d.d. 1 maart 2004 (Kamerstukken 29 449, nr. 1, 
p. 15, Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel doorbreking
beschermingsconstructies (Kamerstukken 25 732, nr. 3, p. 6), waarin
wordt gesteld dat beschermingsconstructies tijdelijk mogen worden aan-
gewend.

Hof van Discipline en 
Hof Amsterdam

Mw. mr. E.E. Minkjan*1

De wetgevers van Wet op het notarisambt en Advocaten-
wet kijken steeds bij elkaar naar de regelingen van het
tuchtrecht in notariaat en advocatuur. Veel is daardoor
hetzelfde, maar er zijn ook allerlei verschillen. In dit 
artikel beschrijf ik de verschillende regelingen en probeer
ik aan te geven welke de voorkeur geniet. Kunnen wij met
het oog op de evaluatie van de Wet op het notarisambt nog
waardevolle zaken ontlenen aan het advocatentuchtrecht?

Samenstelling
De tuchtrechtspraak over advocaten wordt in eerste
instantie uitgeoefend door de vijf raden van discipline en
in tweede en laatste instantie door het hof van discipline te
Utrecht.2 In elk hofressort is een raad van discipline.3Vóór
1986 werd de tuchtrechtspraak over de advocaten door de
negentien raden van toezicht van de orden van advocaten
in de arrondissementen uitgeoefend4, vergelijkbaar met de
organisatie van het tuchtrecht voor notarissen. Het ver-

* Bestuurssecretaris Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

1. Dit is een bewerking van een artikel voor het boek Recht op tuchtrecht,
50 jaar Hof van Discipline, dat in 2003 werd uitgegeven ter gelegenheid
van het vijftigjarig bestaan van het hof van discipline. Dat artikel werd
geschreven voor de advocatuur vanuit het gezichtsveld van het notariaat,
in het onderhavige artikel is de blik omgedraaid. Bij de voorbereiding
van dit artikel heb ik met verschillende betrokkenen gesproken, die ik
dank zeg voor hun bereidwilligheid. Ik noem in het bijzonder de griffiers
van het hof Amsterdam, mr. H.C.L. Greuters en mr. I. Noordhoek-
Merk, en prof. mr. F.A.W. Bannier, bijzonder hoogleraar advocatuur.
Verder kon ik enkele conclusies verwerken van het symposium 100 jaar
Notarieel toezicht, georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam
en de KNB op 10 november 2004.

2. Art. 46, vergelijk art. 93 en 107 Wna. De vermelde artikelen zijn afkom-
stig uit de Advocatenwet, tenzij anders vermeld.

3. Art. 46a, eerste lid, vergelijk art. 93, tweede lid Wna.
4. Sindsdien hebben de raden van toezicht alleen bestuurlijke taken, verge-

lijkbaar met de ringbesturen. De verschillende organen van de beroeps-
organisaties Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en Nederlandse
Orde van Advocaten zijn als volgt vergelijkbaar: kamer van toezicht/raad
van discipline, hof Amsterdam/hof van discipline, ring/orde van 
advocaten in het arrondissement, ringbestuur/raad van toezicht, ring-
voorzitter/deken, KNB-bestuur/algemene raad, ledenraad/college van
afgevaardigden.

Een vergelijking van het tuchtrecht voor advocaten en dat
voor notarissen.




