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Het sinds 1 oktober 2004 aan kapitaalverschaffers toekomende agenderingsrecht vormt een belangrijk handvat voor met
name activistische aandeelhouders die invloed wensen uit te oefenen in een beursvennootschap. Tot op heden zijn (nog)
geen pogingen ondernomen om met behulp van het agenderingsrecht een toekomstige uitgifte van preferente
beschermingsaandelen (prefs) onmogelijk te maken. Een aandeelhouder die wenst te voorkomen dat de vennootschap in
de toekomst prefs uitgeeft, zou de vennootschap kunnen verzoeken om een voorstel tot statutenwijziging op te nemen in de
agenda. Dat voorstel zou dan moeten inhouden de schrapping van prefs uit de statuten. Veel Nederlandse
beursvennootschappen hebben zogenaamde oligarchische clausules in hun statuten opgenomen. Zo’n clausule houdt in dat
de bevoegdheid van de algemene vergadering ter zake van bijvoorbeeld het besluit tot statutenwijziging wordt ingeperkt en
alleen kan worden uitgeoefend indien zulks de instemming heeft van het bestuur en de raad van commissarissen. De auteur
stelt de vraag aan de orde in hoeverre deze oligarchische clausule het agenderingsrecht doorkruist. Daarnaast behandelt de
auteur de mogelijkheid om prefs uit te geven aan de stichting continuïteit, zodat in de algemene vergadering tegenwicht
geboden kan worden aan de aandeelhouder die schrapping van de prefs uit de statuten voor ogen heeft.

1. Inleiding

Sinds 1 oktober 2004 komt aan een aandeelhouder of houder van bewilligde certificaten die aan bepaalde getalscriteria
voldoet het agenderingsrecht toe.[2] Het agenderingsrecht vormt een belangrijk handvat voor met name activistische
aandeelhouders die invloed wensen uit te oefenen in een beursvennootschap. In de praktijk is het agenderingsrecht enkele
malen aangewend met het oog op bedoelingen die als agressief bestempeld kunnen worden, zoals voorstellen tot
heenzending van de raad van commissarissen en benoeming van nieuwe commissarissen, splitsing van de vennootschap,
strategiewijzigingen, enz.[3] Tot op heden zijn geen pogingen ondernomen om met behulp van het agenderingsrecht
preferente beschermingsaandelen (hierna: prefs) preventief ‘uit te schakelen’. De prefs worden meestal uitgegeven in een
situatie die doorgaans als ‘oorlogstijd’ wordt aangeduid. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als een activistische aandeelhouder
het beleid van de vennootschap tracht te wijzigen, waardoor de continuïteit (van het beleid) van de vennootschap en de
belangen van degenen die daarbij betrokken zijn in gevaar komen. Over het algemeen zal er van oorlogstijd geen sprake
zijn en zullen de prefs niet zijn uitgegeven. De vennootschap is echter wel voorbereid op een oorlogssituatie. De statuten
van de vennootschap voorzien in de mogelijkheid om prefs uit te geven.[4] Een activistische aandeelhouder die de uitgifte
van prefs in de toekomst wenst te voorkomen, zou met gebruikmaking van het agenderingsrecht de vennootschap
schriftelijk kunnen verzoeken om een voorstel tot statutenwijziging op te nemen in de oproeping. Het voorstel tot
statutenwijziging zou dan kunnen inhouden de schrapping van de prefs uit de statuten.

In deze bijdrage behandel ik twee middelen die de vennootschap en de stichting kunnen aanwenden om te voorkomen dat
door uitoefening van het agenderingsrecht prefs uit de statuten kunnen worden geschrapt. In paragraaf 2 stel ik de vraag
aan de orde of oligarchische clausules het agenderingsrecht kunnen doorkruisen. In paragraaf 3 ga ik in op de mogelijkheid
om prefs uit te geven. Ik rond af met enkele afsluitende opmerkingen.

2. Het agenderingsrecht in verhouding tot oligarchische clausules

2.1 Bevoegdheid tot vaststelling van de agenda

Ingevolge art. 2:109 BW zijn het bestuur en de raad van commissarissen bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering; bij de statuten kan deze bevoegdheid ook aan anderen worden verleend. Bij de beursvennootschap zal dat
laatste meestal niet het geval zijn. Algemeen wordt aangenomen dat de bevoegdheid om de algemene vergadering bijeen
te roepen ook de bevoegdheid impliceert tot agendering ten behoeve van die vergadering.[5] Art. 2:114 lid 1 BW bepaalt dat
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bij de oproeping de in de algemene vergadering te behandelen onderwerpen moeten worden vermeld. Het bestuur zal in de
regel in nauw overleg met de raad van commissarissen bepalen welke onderwerpen in de agenda zullen worden
opgenomen en zij zullen de agenda vaststellen.
Naast het bestuur en de raad van commissarissen kunnen ook kapitaalverschaffers met gebruikmaking van het
agenderingsrecht invloed uitoefenen op de samenstelling van de agenda.[6]

2.2 Het agenderingsrecht

Het agenderingsrecht is, mede naar aanleiding van het rapport van de commissie-Peters[7] en het SER-advies[8], op 1
oktober 2004 met de wet tot aanpassing van de structuurregeling[9] ingevoerd. Het agenderingsrecht biedt
kapitaalverschaffers die aan de in art. 2:114a BW genoemde getalscriteria voldoen de mogelijkheid om de vennootschap te
verzoeken om bepaalde onderwerpen in de agenda op te nemen.[10] Tot 1 juli 2010 kon het bestuur een verzoek tot
agendering weigeren indien een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich tegen het verzoek verzette.
De voornaamste reden voor invoering van een agenderingsrecht voor kapitaalverschaffers was dat het wenselijk werd
geacht om de rol van de algemene vergadering als podium voor informatie-uitwisseling te verbeteren.[11] Vooral in
beursvennootschappen wordt de behoefte gevoeld om de relatie tussen de kapitaalverschaffers en het bestuur te
verbeteren.[12] Deze reden zou een rechtvaardiging vormen voor een inbreuk op de autonomie van het bestuur en de raad
van commissarissen om de agenda vast te stellen. Het ging er aldus niet zozeer om om invloed van kapitaalverschaffers te
vergroten in de vennootschap, maar om de dialoog tussen de aandeelhouders en de vennootschap te bevorderen door
aandeelhouders de mogelijkheid te geven om onderwerpen voor gedachtewisseling aan te dragen.[13]

Met de invoering van de Wet aandeelhoudersrechten op 1 juli 2010[14] is art. 2:114a BW gewijzigd. De weigeringsgrond
werd geschrapt[15] en toegevoegd werd de verplichting om het agenderingsverzoek te motiveren. Met deze wijzigingen werd
beoogd om art. 2:114a BW in overeenstemming te brengen met de Richtlijn aandeelhoudersrechten.[16] Verder werd de
mogelijkheid voor kapitaalverschaffers om een ‘voorstel voor een besluit’ in te dienen toegevoegd. Deze toevoeging is
letterlijk op art. 6 lid 1 onder a van de Richtlijn aandeelhoudersrechten gebaseerd.[17] Daar wordt gesproken van een
‘ontwerpresolutie’. Anders dan dat deze toevoeging doet geloven, werd met de introductie van het indienen van een
‘voorstel voor een besluit’ niet een nieuw recht gecreëerd. Kapitaalverschaffers hadden namelijk reeds op grond van art.
2:114a BW de mogelijkheid om een ontwerpbesluit te agenderen.[18] De wet aandeelhoudersrechten beoogt aldus niet een
versterking van de aandeelhoudersrechten, noch een wijziging aan te brengen in de bevoegdheidsverdeling tussen de
algemene vergadering en het bestuur.[19]

In de praktijk is gebleken dat met het agenderingsrecht een groot stempel op de algemene vergadering kan worden gedrukt.
Zo is een aantal malen getracht om met gebruikmaking van het agenderingsrecht de strategie van de vennootschap te
wijzigen.[20] Weliswaar is het bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen verantwoordelijk voor de strategie[21]

en kan de kapitaalverschaffer dientengevolge geen voorstel doen aan de algemene vergadering tot een strategiewijziging,
een kapitaalverschaffer die de strategie wenst te bespreken kan met gebruikmaking van het agenderingsrecht het bestuur
onder druk zetten. Verzoekt een kapitaalverschaffer de vennootschap tot agendering van een voorstel waarover de
algemene vergadering niet bevoegd is te besluiten, zoals een voorstel tot wijziging van de strategie, dan kan dat voorstel
ook niet in stemming gebracht worden in die algemene vergadering.[22] Bij de oproeping kan dan vermeld worden dat met
gebruikmaking van art. 2:114a BW een voorstel is ingediend waarover beraadslaging zal worden gehouden, maar waarover
niet gestemd zal worden, simpelweg vanwege het feit dat de algemene vergadering daarover niet bevoegd is te besluiten.[23]

Het voorstel van de wetgever om de agenderingsdrempel te verhogen tot 3% zal mede zijn ingegeven door de wens om de
gevolgen die het agenderingsrecht met zich mee kan brengen, te weten het uitoefenen van druk op het bestuur, in te
dammen.[24]

2.3 Oligarchische clausules

In de praktijk komt het met grote regelmaat voor dat besluiten van de algemene vergadering die gevolgen kunnen hebben
voor de structuur van de vennootschap, zoals besluiten tot statutenwijziging, ontbinding, kapitaalverhoging en
kapitaalvermindering, slechts kunnen worden genomen nadat daartoe een voorstel is gedaan door het bestuur, waaraan
dan veelal is gekoppeld een goedkeuringsrecht van de raad van commissarissen.[25] Doet het bestuur een voorstel voor een
dergelijk besluit, dan bepalen de statuten veelal dat het besluit met volstrekte meerderheid genomen kan worden. Soms is
bepaald dat dergelijke initiatiefrechten niet gelden indien het besluit door de algemene vergadering met een bepaalde
versterkte meerderheid wordt genomen. Men spreekt in dit verband van oligarchische clausules of oligarchische
regelingen.[26] Ook zien we oligarchische clausules die inhouden dat bepaalde besluiten van de algemene vergadering
slechts kunnen worden genomen nadat goedkeuring is verkregen van een bepaald orgaan, meestal de raad van
commissarissen of de vergadering van houders van prioriteitsaandelen. Dergelijke goedkeuringsrechten, die eveneens als
oligarchische clausule kunnen worden aangemerkt maar niet als een initiatiefrecht zijn te beschouwen, komen minder vaak
voor.
Het voornaamste onderscheid tussen initiatiefrechten en goedkeuringsrechten is dat bij niet-naleving van het initiatiefrecht
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het besluit van de algemene vergadering op grond van art. 2:14 lid 2 BW nietig zal zijn.[27] Wordt de achteraf vereiste
goedkeuring niet verkregen, dan is het besluit op zichzelf geldig, maar heeft het nog niet het beoogde rechtsgevolg. Men
spreekt dan wel van een krachteloos besluit.[28]

Een ander verschil tussen initiatiefrechten en goedkeuringsrechten is dat de eerste voorafgaand aan het besluit van de
algemene vergadering uitgeoefend kunnen worden, terwijl goedkeuringsrechten ook achteraf kunnen worden
uitgeoefend.[29] Het voordeel van goedkeuringsrechten is dat als ze achteraf verleend moeten worden, het goedkeurend
orgaan de goedkeuring kan afgeven onder de voorwaarde dat de algemene vergadering een door het goedkeurend orgaan
verlangde wijziging aanbrengt in het besluit.

Uit de wetsgeschiedenis valt op te maken dat de wetgever een liberaal standpunt inneemt ter zake van oligarchische
regelingen. Besluiten van de algemene vergadering zouden onderworpen mogen worden aan de goedkeuring van een
derde, met uitzondering van besluiten tot vaststelling van de jaarrekening (art. 2:101 lid 4 BW).[30] In de literatuur wordt over
het algemeen een wat genuanceerder standpunt ingenomen. Oligarchische regelingen zouden toelaatbaar zijn, mits steeds
naar de ratio van de desbetreffende bepaling wordt gekeken.[31] Ik denk dat in het algemeen uit de wet met zo veel woorden
blijkt wanneer een besluit van de algemene vergadering wel of niet kan worden ingeperkt door een oligarchische clausule.
Wat betreft besluiten tot statutenwijziging, fusie en splitsing volgt uit art. 2:121 lid 2, art. 2:317 lid 3 respectievelijk art.
2:334m lid 3 BW dat zij aan oligarchische clausules onderhevig gemaakt kunnen worden. Voor besluiten tot
kapitaalverhoging blijkt dat uit de parlementaire geschiedenis.[32] Omgekeerd blijkt uit art. 2:134 lid 1 BW dat besluiten tot
ontslag en schorsing van een bestuurder te allen tijde moeten kunnen geschieden door – in geval van een gewone
vennootschap – de algemene vergadering. Uit de literatuur blijkt dat uit de woorden ‘te allen tijde’ afgeleid kan worden dat
deze bevoegdheid van de algemene vergadering niet kan worden ingeperkt.[33] Voorts bepaalt art. 2:154 lid 4 BW dat de
bevoegdheid van de algemene vergadering tot het nemen van een besluit tot al dan niet handhaving van vrijwillige
toepassing van de structuurregeling niet kan worden ingeperkt. Een ander voorbeeld is het eerdergenoemde art. 2:101 lid 4
BW op grond waarvan het besluit tot vaststelling van de jaarrekening in de statuten niet onderworpen kan worden aan de
goedkeuring van een orgaan van de vennootschap of van derden.

Ik zou menen dat het juist bij beursvennootschappen met een wijdverspreid aandelenbezit nuttig kan zijn om de invloed van
het bestuur en de raad van commissarissen op besluiten die de structuur van de vennootschap raken te vergroten. Het
bestuur en de raad van commissarissen zitten immers dicht op de onderneming en kunnen het beste beoordelen of een
structuurwijziging wenselijk is. Zij zullen zich daarbij naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming moeten richten en worden daartoe geacht de in aanmerking komende belangen van de betrokkenen bij de
vennootschap af te wegen.[34] De aandeelhouders zullen over het algemeen een eigen belang nastreven dat veelal primair
gericht is op het behalen van financiële voordelen. Zij zullen in beginsel niet zijn gebonden aan het richtsnoer van het
belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.[35] Enig maatwerk op dit punt acht ik dan ook
wenselijk en naar hiervoor blijkt geeft de wet die mogelijkheid ook.

Wat zijn nu de motieven voor oligarchische regelingen? In het algemeen hebben oligarchische regelingen de strekking om
de bevoegdheid van de algemene vergadering in te perken ten faveure van het bestuur en de raad van commissarissen,
omdat de vennootschap niet afhankelijk wenst te zijn van de toevallige meerderheid van stemmen in de algemene
vergadering.[36] Stabiele besluitvorming en continuïteit in de besluitvorming dienen te worden gewaarborgd. Initiatiefrechten
hebben ten doel te voorkomen dat aandeelhouders of groepen van aandeelhouders trachten te bereiken dat de algemene
vergadering besluiten neemt die niet de steun genieten van het bestuur en de raad van commissarissen. Ze beogen met
andere woorden de rechten die kapitaalverschaffers op grond van art. 2:114a en 2:110/111 BW met betrekking tot het
samenstellen en vaststellen van de agenda toekomen te neutraliseren.

In de volgende paragraaf zal ik de verhouding tussen het agenderingsrecht en de oligarchische clausules nader
beschouwen.

2.4 Techniek van het agenderingsrecht en verhouding met oligarchische clausules

Maakt een kapitaalverschaffer gebruik van het agenderingsrecht, dan zal het onderwerp waarvan hij behandeling wenst, in
beginsel in de agenda opgenomen worden. Het verzoek kan een onderwerp inhouden waarover niet gestemd kan worden,
bijvoorbeeld het verzoek om het dividendbeleid van de vennootschap te bespreken. Wordt een dergelijk verzoek ingediend,
dan zal het bestuur in de toelichting op de agenda vermelden dat het onderwerp ter bespreking dient.[37] Ook zal in de regel
vermeld worden dat het onderwerp door een kapitaalverschaffer is ingediend.

Een andere mogelijkheid is dat de kapitaalverschaffer de vennootschap verzoekt om een onderwerp in de vorm van een
conceptbesluit te agenderen met als doel om het in stemming te brengen in de algemene vergadering. Het bestuur zal een
dergelijk verzoek in beginsel moeten inwilligen. Zoals ik in paragraaf 2.2 heb uiteengezet, hoeft het bestuur het voorstel
echter niet als stempunt in de agenda op te nemen indien de algemene vergadering niet bevoegd is om over het onderwerp
te besluiten. Naar mijn mening hoeft het bestuur het voorstel evenmin als stempunt in de agenda op te nemen indien het
een onderwerp betreft waarover door de algemene vergadering slechts besloten kan worden nadat het bestuur daartoe een
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voorstel heeft gedaan aan de algemene vergadering.[38] Zou het voorstel dat niet de steun geniet van het bestuur en de raad
van commissarissen wel in stemming worden gebracht en vervolgens door de algemene vergadering worden aangenomen,
dan zou het besluit immers nietig zijn. Het bestuur heeft dan ook goede redenen om het voorstel niet als stempunt te
agenderen.[39] Gezien de ratio van het agenderingsrecht is dit ook begrijpelijk. Het agenderingsrecht is vooral
geïntroduceerd met als doel om de dialoog tussen kapitaalverschaffers en de ondernemingsleiding te vergroten, niet om
oligarchische clausules te ecarteren. Bovendien rechtvaardigt het feit dat aan een kapitaalverschaffer het agenderingsrecht
toekomt naar mijn mening niet dat bijzondere statutaire rechten van andere organen zomaar opzijgezet kunnen worden.[40]

Het voorgaande is naar mijn idee ook van toepassing op onderwerpen die slechts ter discussie worden ingebracht en
waarvan de stemgerechtigden na de verzochte behandeling van het onderwerp de voorzitter verzoeken om het onderwerp
in de vorm van een voorstel in stemming te brengen. Een dergelijk verzoek kan alleen worden ingewilligd indien het een
onderwerp betreft waaromtrent de algemene vergadering bevoegd is te besluiten zonder dat daaraan een initiatiefrecht van
een ander orgaan ten grondslag moet liggen.[41]

Ik meen derhalve dat voor zover het besluit tot statutenwijziging aan een initiatiefrecht van het bestuur en/of de raad van
commissarissen is onderworpen, kapitaalverschaffers niet met gebruikmaking van het agenderingsrecht een voorstel tot
statutenwijziging tot schrapping van de prefs uit de statuten als stempunt in de agenda kunnen laten opnemen. Bepalen de
statuten dat het besluit tot statutenwijziging ook genomen kan worden zonder dat daartoe het initiatief is uitgegaan van het
bestuur, zij het met een versterkte meerderheid, dan kan het voorstel als stempunt in de agenda opgenomen worden en met
inachtneming van die versterkte meerderheid door de algemene vergadering aangenomen worden.[42] Bepalen de statuten
dat het besluit van de algemene vergadering de goedkeuring behoeft van het bestuur en/of de raad van commissarissen,
dan kan het voorstel eveneens als stempunt in de agenda opgenomen worden en dan is het vervolgens aan het bestuur
en/of de raad van commissarissen om goedkeuring te verlenen. Het besluit van de algemene vergadering blijft krachteloos
totdat de goedkeuring is verkregen. Een goedkeuringsrecht dat achteraf gegeven moet worden, wordt derhalve evenmin
aangetast door het agenderingsrecht.

3. De uitgifte van prefs

Vennootschappen die geen oligarchische clausules ter zake van besluiten tot statutenwijziging in hun statuten hebben
opgenomen, zullen een ander middel moeten aanwenden dat voorkomt dat een activistische aandeelhouder een voorstel tot
schrapping van de prefs uit de statuten agendeert. In deze paragraaf wordt bezien in hoeverre de uitgifte van prefs daartoe
mogelijkheden biedt.

Vennootschappen die zich trachten te beschermen middels de uitgifte van prefs, hebben in de regel aan de stichting
continuïteit een calloptie toegekend om prefs te nemen. De vennootschap en de stichting zullen daartoe een overeenkomst
betreffende de calloptie zijn aangegaan. De calloptieovereenkomst heeft mede ten doel om een concentratie van
zeggenschap, die naar het oordeel van het bestuur en de raad van commissarissen ongewenst en niet in het belang van de
vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt beschouwd, te neutraliseren. De stichting zal na aankondiging
van een openbaar bod tot maximaal 100% van het aan gewone aandelen geplaatste kapitaal aan prefs kunnen houden. In
andere situaties, zoals bijvoorbeeld een ongewenste concentratie van stemmenmacht, kan de stichting continuïteit prefs
nemen tot maximaal 30% van het aan gewone aandelen geplaatste kapitaal minus één aandeel. Deze aspecten, die
voortvloeien uit art. 5:70 lid 1 onder c Wft en die voorkomen dat de stichting biedplichtig wordt, zullen over het algemeen zijn
opgenomen in de overeenkomst betreffende de calloptie.

De laatste tijd is er een tendens waarneembaar, waarbij in de calloptieovereenkomst met zo veel woorden wordt bepaald
dat de stichting de calloptie kan uitoefenen indien een aandeelhouder gebruikmaakt van het aan hem toekomende
agenderingsrecht. Kennelijk wensen de vennootschap en de stichting het zekere voor het onzekere te nemen en de
stichting ook de mogelijkheid te bieden om in een situatie waarin gebruikgemaakt wordt van het agenderingsrecht de
calloptie te kunnen uitoefenen. Ik vraag me af of het met zo veel woorden opnemen van de mogelijkheid om de calloptie uit
te oefenen ingeval een kapitaalverschaffer gebruikmaakt van het agenderingsrecht zo veel toevoegt.[43] Het enkele feit dat
een kapitaalverschaffer gebruikmaakt van zijn agenderingsrecht rechtvaardigt niet zonder meer een uitgifte van prefs.[44] Er
moet meer aan de hand zijn. Omgekeerd hoeft het niet opnemen in de calloptieovereenkomst van de mogelijkheid om prefs
uit te geven in een situatie waarin een kapitaalverschaffer het agenderingsrecht activeert niet te betekenen dat de prefs niet
kunnen worden uitgegeven. Naar mijn mening is het daarom niet noodzakelijk om dit expliciet in de overeenkomst op te
nemen. Het gaat er veeleer om dat de specifieke omstandigheden de uitgifte van prefs rechtvaardigen. Zulks zou het geval
kunnen zijn indien de uitgifte van prefs een adequate en proportionele reactie is op de uitoefening van het agenderingsrecht
door een activistische aandeelhouder, bijvoorbeeld omdat die uitoefening leidt tot (een dreiging van) een ongewenste
concentratie van invloeden in de algemene vergadering waardoor de continuïteit van (het beleid van) de vennootschap op
de tocht komt te staan.[45] Van belang is echter wel dat de situatie waarin ingevolge de calloptieovereenkomst de calloptie
kan worden uitgegeven niet is beperkt tot een situatie van een vijandige overname.[46]
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Is het bestuur van de stichting van mening dat het verzoek tot agendering van een voorstel tot statutenwijziging tot
schrapping van de prefs uit de statuten leidt tot een aantasting van de continuïteit van (het beleid van) de vennootschap en
de belangen van degenen die daarbij betrokken zijn, dan zou het bestuur van de stichting kunnen overwegen om de
calloptie uit te oefenen.[47] Daarmee zullen de prefs aan de stichting worden uitgegeven en zal de stichting het stemrecht op
de prefs kunnen uitoefenen in de algemene vergadering waarin over het voorstel tot statutenwijziging gestemd zal worden.
Doordat de stichting na uitoefening van de calloptie 30% minus één aandeel van het geplaatste kapitaal van de
vennootschap verschaft, is de kans klein dat het door de activistische aandeelhouder ingediende voorstel tot
statutenwijziging wordt aangenomen.

4. Afsluitende opmerkingen

Het agenderingsrecht biedt kapitaalverschaffers de mogelijkheid om onderwerpen aan de agenda toe te voegen.
Onderwerpen kunnen slechts als stempunt in de agenda opgenomen worden indien de algemene vergadering de
bevoegdheid heeft om daarover te besluiten. Indien een voorstel tot statutenwijziging tot schrapping van de prefs uit de
statuten wordt ingediend en het besluit tot statutenwijziging aan een oligarchische clausule is onderworpen, dan heeft het
bestuur goede gronden om het voorstel tot statutenwijziging niet als stempunt in de agenda op te nemen. Het besluit tot
statutenwijziging zal – afhankelijk van de vraag of de oligarchische clausule een initiatiefrecht dan wel een
goedkeuringsrecht behelst – nietig respectievelijk krachteloos zijn. Wel zal het bestuur gehouden zijn om het onderwerp als
discussiepunt in de agenda op te nemen.
Bevatten de statuten geen oligarchische clausule ter zake van een besluit tot statutenwijziging, dan is het niet ondenkbaar
dat prefs aan de stichting continuïteit kunnen worden uitgegeven. Het enkele feit dat een aandeelhouder de vennootschap
verzoekt om een voorstel tot statutenwijziging tot schrapping van de prefs uit de statuten als stempunt in de agenda op te
nemen, rechtvaardigt nog niet een uitgifte van prefs. De continuïteit van (het beleid van) de vennootschap en de belangen
van degenen die daarbij betrokken zijn, zouden door de uitoefening van het agenderingsrecht in het geding moeten zijn.

 
Voetnoten

[1]
Mr. R.A.F. Timmermans is kandidaat-notaris te Rotterdam en verbonden aan het Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen.

[2]
Art. 2:114a BW.

[3]
Zie voor voorbeelden Munsters & Abma, ‘Toekomst van corporate governance’, in: Handboek corporate governance, Deventer: Kluwer 2008, p. 215 en
Abma, ‘Kroniek van het seizoen van jaarlijkse algemene vergaderingen 2011’, Ondernemingsrecht 2011/74, p. 369.

[4]
Zo voorziet het maatschappelijk kapitaal in de uitgifte van de prefs. Voorts is het gebruikelijk om in de statuten te bepalen dat de prefs kunnen worden
ingetrokken. Verder zal in de regel op de prefs een vast dividendpercentage worden uitgekeerd, welk percentage gerelateerd zal zijn aan de
kapitaalmarktrente plus een bepaalde opslag, veelal vast te stellen door het bestuur al dan niet met goedkeuring van de raad van commissarissen.
Deze regeling zal zijn uitgewerkt in het winstverdelingsartikel in de statuten. Ten slotte zal er in de statuten iets bepaald zijn omtrent de uitkeringen op
de prefs in geval van liquidatie van de vennootschap.

[5]
Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, p. 358; Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II*
2009/342.

[6]
Daarnaast bieden art. 2:110 en 2:111 BW kapitaalverschaffers die aan bepaalde criteria voldoen de mogelijkheid om al dan niet via rechtelijke
tussenkomst een algemene vergadering bijeen te laten roepen en aldus de agenda van die vergadering vast te stellen.

[7]
Corporate Governance in Nederland, De Veertig Aanbevelingen uit 1997.

[8]
Rapport van de Sociaal-Economische Raad, getiteld Het functioneren en de toekomst van de structuurregeling van 19 januari 2001.

[9]
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de structuurregeling (Kamerstukken 28 179). Zie over het
agenderingsrecht uitgebreid Nowak, ‘Het nieuwe agenderingsrecht van kapitaalverschaffers’, Ondernemingsrecht 2004/258.

[10]
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Het agenderingsrecht komt toe aan aandeelhouders of houders van bewilligde certificaten die alleen of gezamenlijk 1. ten minste een honderdste
gedeelte van het geplaatste kapitaal van de NV vertegenwoordigen; of 2. indien de aandelen van de NV zijn toegelaten tot de handel op een
gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in art. 1:1 Wft of een met een gereglementeerde markt of multilaterale
handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, ten minste een waarde vertegenwoordigen van € 50 miljoen

[11]
Kamerstukken II 2001/02, 28 179, nr. 3, p. 7.

[12]
Kamerstukken II 2001/02, 28 179, nr. 3, p. 12.

[13]
Aldus ook Overkleeft, ‘Het agenderingsrecht voor aandeelhouders in beursvennootschappen: een aanzet tot (her)bezinning’, Ondernemingsrecht
2009/167, p. 718. Zie ook punt 7 van de brief van 25 juni 1997 van de commissie-Peters waaruit blijkt dat kapitaalverschaffers met het
agenderingsrecht de mogelijkheid zouden moeten krijgen om onderwerpen ter discussie te stellen. Vgl. Assink, ‘Facetten van verantwoordelijkheid in
hedendaags ondernemingsbestuur’, in: Ondernemingsbestuur en risicobeheersing op de drempel van een nieuw decennium: een
ondernemingsrechtelijke analyse, preadvies van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ 2009, Deventer: Kluwer 2009, p. 46, 47.

[14]
Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van Richtlijn nr. 2007/36/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in
beursgenoteerde vennootschappen (PbEU 2007, L 184).

[15]
Uit de parlementaire geschiedenis blijkt echter dat de indiener geen misbruik mag maken van zijn rechten en dat toetsing aan de norm van redelijkheid
en billijkheid plaats zou kunnen vinden. Wanneer het agenderingsverzoek in een specifiek geval in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid, zou
het bestuur het verzoek om een onderwerp in de agenda op te nemen, niet hoeven te honoreren. Kamerstukken II 2008/09, 31 746, nr. 7, p. 11.

[16]
Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007. Op grond van art. 6 van deze Richtlijn dienen de lidstaten ervoor te
zorgen dat aan aandeelhouders een agenderingsrecht toekomt. Nederland (en ook andere lidstaten) voldeed reeds aan dit gebod. Het gebod is dan
ook vooral gericht tot de lidstaten die het agenderingsrecht überhaupt niet kenden, of dient te leiden tot een harmonisatie van het agenderingsrecht in
die landen waar het agenderingsrecht reeds was ingevoerd. Zie Kamerstukken II 2008/09, 31 746, nr. 3, p. 1 en Kamerstukken I 2009/10, 31 746, nr. C,
p. 7.

[17]
Zie over de vraag in hoeverre een ingediend onderwerp tevens een conceptbesluit bevat, Nowak, ‘Het wetsvoorstel ter uitvoering van de Shareholders
Directive’, Ondernemingsrecht 2008/183, p. 621.

[18]
Kamerstukken II 2008/09, 31 746, nr. 3, p. 8 en nr. 7, p. 12.

[19]
Kamerstukken I 2009/10, 31 746, nr. C, p. 6 en 7.

[20]
Bekende voorbeelden zijn Stork (Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 17 januari 2007, RO 2007/26, JOR 2007/42, m.nt. J.M. Blanco Fernández en
ASMI (HR 9 juli 2010, RO 2010/83, JOR 2010/228, m.nt. M.J. van Ginneken).

[21]
HR 13 juli 2007, NJ 2007/434, m.nt. J.M.M. Maeijer; JOR 2007/178, m.nt. M.P. Nieuwe Weme (ABN AMRO); HR 9 juli 2010, RO 2010/83, JOR
2010/228, m.nt. M.J. van Ginneken (ASMI). Zie ook Kamerstukken II 2008/09, 32 014, nr. 3, p. 2.

[22]
Kamerstukken II 2008/09, 31 746, nr. 7, p. 12, waarin de minister op deze kwestie ingaat in reactie op vragen van de SP-fractie in de Tweede Kamer.

[23]
Aldus ook Kersten, ‘Fusies en overnames in het post-crisis tijdperk’, in: SamenWerken in het Ondernemingsrecht (Uitgaven vanwege het Instituut voor
Ondernemingsrecht deel 80), Deventer: Kluwer 2011, p. 100. Anders dan Overkleeft, ‘De behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel ter
implementatie van de EG-Richtlijn Aandeelhoudersrechten (31746)’, Ondernemingsrecht 2010/72, p. 361 en met Kersten meen ik dat herinvoering van
het zwaarwichtigbelangcriterium niet nodig is om het bestuur te laten beslissen of het voorgestelde agendapunt als discussiepunt dan wel als stempunt
dient te worden geagendeerd.

[24]
Kamerstukken II 2008/09, 32 014, nr. 3, p. 23. Vgl. Assink, ‘Facetten van verantwoordelijkheid in hedendaags ondernemingsbestuur’, in:
Ondernemingsbestuur en risicobeheersing op de drempel van een nieuw decennium: een ondernemingsrechtelijke analyse, preadvies van de
Vereeniging ‘Handelsrecht’ 2009, Deventer: Kluwer 2009, p. 46, 47.

[25]

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00B89A06&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 21-12-2020. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 6/8

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31746-7.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31746-7.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31746-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31746-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31746-C.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31746-C.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31746-C.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31746-C.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32014-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32014-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32014-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32014-3.html
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00B89A06&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


Uit een door mij verricht statutenonderzoek bij AEX- en AMX-fondsen is gebleken dat van de 20 Nederlandse AEX-fondsen 17 fondsen in hun statuten
hebben opgenomen dat besluiten tot statutenwijziging zijn onderworpen aan een oligarchische clausule, waarbij niet de mogelijkheid bestaat om buiten
deze oligarchische clausule een besluit tot statutenwijziging te nemen. Van de 24 Nederlandse AMX-fondsen gaat het eveneens om 17
vennootschappen.

[26]
Zie Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, nr. 203.2 en meer uitgebreid Boelens, Oligarchische
clausules in statuten van naamlooze vennootschappen, Kampen 1946, p. 1 e.v. en p. 103 en Dorhout Mees, Statuten van naamloze vennootschappen,
Haarlem 1933, p. 104/105.

[27]
Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, nr. 224 en Asser/Van der Grinten & Maeijer 2-II, 1997/128.

[28]
Aldus Van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Deventer 2009, nr. 91. Zie ook Huizink, ‘Enkele aspecten van ongeldigheid van rechtshandelingen in het
vennootschaps- en ondernemingsrecht’, in: Bekrachtiging en aanverwante rechtsfiguren, Preadvies KNB, Den Haag 2003, p. 176.

[29]
Vgl. Boelens, Oligarchische clausules in statuten van naamlooze vennootschappen, Kampen 1946, p. 130.

[30]
Kamerstukken II 1999/2000, 26 277, nr. 5, p. 10.

[31]
Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/318 en De Kluiver & Meinema, ‘Dwingend vennootschapsrecht na de Wet herziening preventief
toezicht en de mogelijkheden van statutaire of contractuele afwijking en aanvulling’, WPNR 6503 (2002), p. 655. Ook Van Schilfgaarde plaatst
vraagtekens bij het liberale standpunt van de minister, Van Schilfgaarde, ‘Statuten zonder bezwaar’, WPNR 6503 (2002), p. 645. Van Olffen is van
mening dat ook andere besluiten dan die tot vaststelling van de jaarrekening te bedenken zijn die niet aan goedkeuring van anderen onderworpen
kunnen worden, Van Olffen, ‘Inrichting van statuten zonder preventief toezicht’, in: A-T-D bundel, Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. P. van
Schilfgaarde, Deventer: Kluwer 2000, p. 340. Klaassen, Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders (Uitgaven vanwege het
Instituut voor Ondernemingsrecht deel 60), Deventer: Kluwer 2007, p. 151, is van mening dat de algemene vergadering besluiten die gevolgen kunnen
hebben voor de structuur van de vennootschap en die het aandeelhouderschap kunnen raken moet kunnen nemen zonder daartoe afhankelijk te zijn
van een ander vennootschapsorgaan.

[32]
Kamerstukken II 1979/80, 15 304, nr. 6, p. 25. Met betrekking tot besluiten tot kapitaalvermindering volgt uit de literatuur – Asser/Maeijer, Van Solinge &
Nieuwe Weme 2-II* 2009/181 en Van der Grinten, Het vennootschapsrecht en de Tweede E.E.G.-Richtlijn (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut
deel 18), Deventer: Kluwer 1979, p. 58 – dat deze aan goedkeuring onderhevig gemaakt kunnen worden van of slechts op initiatief genomen kunnen
worden door een ander orgaan.

[33]
Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/318 en Van Schilfgaarde, ‘Statuten zonder bezwaar’, WPNR 6503 (2002), p. 645.

[34]
Principes II.1 en III.1 Nederlandse corporate governance code, Kamerstukken II 2008/09, 32 014, nr. 3, p. 2. Zie ook art. 2:140 lid 2 BW en art. 2:129 lid
5 Wet bestuur en toezicht (Kamerstukken 31 763).

[35]
Vgl. Kamerstukken II 2008/09, 32 014, nr. 3, p. 2 en preambule nr. 9 Nederlandse corporate governance code van 10 december 2008. Zie ook Assink,
‘Facetten van verantwoordelijkheid in hedendaags ondernemingsbestuur’, in: Ondernemingsbestuur en risicobeheersing op de drempel van een nieuw
decennium: een ondernemingsrechtelijke analyse, preadvies van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ 2009, Deventer: Kluwer 2009, p. 71.

[36]
Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, nr. 203.2. Zie verder Boelens, Oligarchische clausules in
statuten van naamlooze vennootschappen, Kampen 1946, p. 9 e.v. voor een uitgebreide opsomming van motieven.

[37]
Best practice bepaling IV.3.7 Nederlandse corporate governance code.

[38]
Iets anders is de vraag in hoeverre een verzoek tot agendering kan worden geweigerd indien de statuten bepalen dat het desbetreffende agendapunt
alleen op voorstel van het bestuur en/of na goedkeuring door de raad van commissarissen kan worden geagendeerd. Met Asser/Maeijer, Van Solinge &
Nieuwe Weme 2-II* 2009/350, meen ik dat een dergelijk verzoek niet kan worden afgewezen.

[39]
Het bestuur is in deze gevallen in beginsel wel gehouden om het onderwerp ter bespreking te agenderen. Blijkt tijdens de gedachtewisseling dat een
overgrote meerderheid van de aandeelhouders zich achter het voorstel van de activistische aandeelhouder schaart, dan kan het bestuur onder druk
komen te staan om het voorstel in bijv. een volgende vergadering in stemming te brengen. Het is niet ondenkbaar dat in een dergelijke situatie de
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uitgifte van prefs aan de stichting continuïteit een adequate en proportionele reactie is op het dreigende gevaar van de activistische aandeelhouder.

[40]
De kapitaalverschaffer hoeft immers slechts 1% van het geplaatste kapitaal te verschaffen. Vgl. art. 2:359b lid 2 BW, waarin is bepaald dat een bieder
na verwerving van 75% van het geplaatste aandelenkapitaal bevoegd is om een algemene vergadering bijeen te roepen waarin bijzondere statutaire
rechten van aandeelhouders in verband met besluiten tot benoeming of ontslag van bestuurders en commissarissen niet gelden. Het gaat hier om
typische oligarchische clausules, zoals voordrachtsrechten van bijv. houders van prioriteitsaandelen. Het feit dat de bieder 75% van het geplaatste
kapitaal verschaft rechtvaardigt de terzijdestelling van deze oligarchische clausules.

[41]
Vgl. Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/350 die stellen dat zolang de algemene vergadering de bevoegdheid heeft om ter zake van
een onderwerp een besluit te nemen, iedere stemgerechtigde de voorzitter kan verzoeken om het onderwerp in stemming te brengen.

[42]
Indien het agenderingsverzoek in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid, dan hoeft het bestuur het verzoek niet te honoreren. Zie voetnoot 15.

[43]
Zie in kritische zin ook Kersten, ‘Fusies en overnames in het post-crisis tijdperk’, in: SamenWerken in het Ondernemingsrecht (Uitgaven vanwege het
Instituut voor Ondernemingsrecht deel 80), Deventer: Kluwer 2011, p. 104, 105.

[44]
Vgl. r.o. 3.28 van de beschikking van het Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 17 april 2008, JOR 2008/157, m.nt. A. Doorman, waarin de OK
overweegt dat het enkel (cursief RT) agenderen van een onderwerp omtrent een koerswijziging in het algemeen (cursief RT) niet kan worden
aangemerkt als een gedraging die in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

[45]
Toetsing aan de RNA-norm ligt in de rede, HR 18 april 2003, NJ 2003/286, m.nt. J.M.M. Maeijer; JOR 2003/110, m.nt. J.M. Blanco Fernández. Over het
algemeen wordt in de literatuur aangenomen dat de RNA-norm niet alleen van toepassing is op een overnamesituatie, maar ook geldt voor situaties
waarin een aandeelhouder op andere wijze de belangen van de vennootschap dreigt te schaden. Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II*
2009/635. Zie in dit verband ook Van Ginneken, Vijandige overnames (Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht deel 79), Deventer:
Kluwer 2010, p. 413, e.v., die pleit voor een brede toepassing van de RNA-norm.

[46]
Zie Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 17 januari 2007, RO 2007/26, JOR 2007/42 (Stork).

[47]
Ik kan me voorstellen dat het bestuur van de stichting overleg voert met degene die het voorstel tot statutenwijziging agendeert om te zien wat zijn
intenties zijn en welke stappen hij voornemens is te zetten nadat het voorstel tot statutenwijziging door de algemene vergadering is aangenomen.
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