
Certificering blijft
bescherming bieden
Bedrijven kunnen zich nog steeds beschermen tegen vijandige
overnames. Hoewel de code-Tabaksblat anders voorschrijft,
zijn certificaten zonder stemrecht ook nu nog houdbaar

» Robrecht Timmermans

Minderheden, zoals op deze aandeelhoudersvergadering van Ahold, bepalen nogal eens de uitkomst FOTO: GERARD TIL

Het onderwerp certifice-
ring houdt de gemoede-
ren flink bezig. Het is
het seizoen van de jaar-

vergaderingen en met name de
belangenvereniging van effecten-
bezitters VEB roert zich flink. Daar-
bij lijkt de VEB steun te krijgen van
de code-Tabaksblat. Zie ook het
artikel van Bendert Zevenbergen in
Het Financieele Dagblad van 10
maart. 

Het is goed om een ander geluid
te laten horen. Certificering kan
wel degelijk aangewend worden
als beschermingsmaatregel. De wet
steunt deze opvatting. Ook het
kabinet en de rechtspraak stellen
dat beschermingsmaatregelen nut-
tig en aanvaardbaar kunnen zijn,
mits zij tijdelijk worden aange-
wend. 

De code-Tabaksblat stelt dat cer-
tificering niet als beschermings-
maatregel aangewend mag wor-
den, maar is op dit punt niet conse-
quent. In het hoofdstuk ‘Verant-
woording van de commissie’ staat

dat beschermingsmaatregelen gel-
dig zijn, mits zij tijdelijk worden
aangewend. Het verschil tussen de
code-Tabaksblat en de wet heeft
inmiddels tot kamervragen geleid. 

Certificering werd oorspronke-
lijk gehanteerd als middel om te
voorkomen dat een minderheid de

In vredestijd wel
stemrecht, in
oorlogstijd niet

besluitvorming op de algemene
vergadering van aandeelhouders
naar haar hand kan zetten. Veelal is
een groot deel van de aandeelhou-
ders niet aanwezig. 

Daarnaast wordt certificering
aangewend als beschermingsmaat-
regel. Bij certificering worden de

aandelen gehouden door een admi-
nistratiekantoor dat certificaten
uitgeeft aan de kapitaalverschaf-
fers. Deze certificaten geven recht
op dividend, niet op stemrecht. Een
overvaller kan weliswaar certifica-
ten overnemen, maar kan in begin-
sel nooit de zeggenschap in de ven-
nootschap krijgen, omdat het
administratiekantoor de zeggen-
schap uitoefent. 

De laatste jaren is certificering
steeds meer onder vuur komen te
liggen. Het grootste bezwaar is dat
stemrecht aan de kapitaalverschaf-
fer ontnomen wordt. Het bestuur
van het administratiekantoor zou
kritiekloos naar de pijpen dansen
van de vennootschap. Steeds meer
administratiekantoren verlenen
een stemvolmacht aan certificaat-
houders om in plaats van het admi-
nistratiekantoor het stemrecht in
de aandeelhoudersvergadering uit
te oefenen. Op die manier komt het
stemrecht in vredestijd weer bij de
kapitaalverschaffer. 

De code-Tabaksblat stelt in een

van zijn principes dat certificering
een middel is om aandeelhouders-
afwezigheid te bestrijden. En pas-
sant stelt datzelfde principe dat
certificering niet langer gebruikt
dient te worden als beschermings-
maatregel. In de praktijk betekent
dit dat een certificaathouder vol-
gens de code-Tabaksblat onbeperkt
en onder alle omstandigheden
stemrecht zou moeten krijgen, niet
alleen in vredestijd maar ook in
oorlogstijd. Deze opvatting staat
haaks op de opvatting van de wet-
gever en het kabinet.

Ten eerste is op 1 oktober 2004
het wetsvoorstel tot aanpassing van
de structuurregeling in werking

getreden. Daarmee is ook artikel
2:118a gaan gelden. Dat artikel
stelt dat certificering in oorlogstijd
aangewend kan worden als
beschermingsmaatregel. Onder dit
artikel kan de certificaathouder het
stemrecht in vredestijd naar eigen
inzicht uitoefenen. In oorlogstijd
daarentegen oefent het administra-
tiekantoor het stemrecht uit. 

Ten tweede heeft het kabinet
diverse malen gesteld dat bescher-
mingsmaatregelen, dus ook certifi-
cering, nuttig en aanvaardbaar
kunnen zijn, mits zij tijdelijk wor-
den aangewend, het zogenoemde
tijdelijkheidscriterium. Dit stand-
punt is in de rechtspraak nog eens

bevestigd: beschermingsmaatrege-
len mogen worden aangewend,
mits een controlerende aandeel-
houder niet langdurig buitenspel
gezet wordt.

In afwijking van de code-Tabaks-
blat kan certificering dus nog
steeds aangewend worden als
beschermingsmaatregel, mits tijde-
lijk. Anders gezegd, in oorlogstijd,
bij een vijandelijke overname, kun-
nen stemvolmachten tijdelijk niet
aan certificaathouders verstrekt
worden.
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