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 Aanpassing van bescherming 
bij Ordina N.V.

 Ondernemingsrecht 2015/47      

 1. Ordina N.V. (Ordina) heeft haar bescherming naar 
aanleiding van een interne evaluatie in 2014 gewijzigd. De 
bescherming bij Ordina bestaat uit één prioriteitsaandeel 
dat is uitgegeven aan Stichting Prioriteit Ordina Groep (de 
stichting). De belangrijkste bevoegdheden die blijkens de 
oude statuten van Ordina aan de vergadering van de houder 
van het prioriteitsaandeel verbonden waren, waren de vol-
gende:     
  i.  de bevoegdheid om aandelen uit te geven en om daarbij 

het voorkeursrecht van aandeelhouders uit te sluiten; 1        
  ii.  het recht om een voordracht te doen voor de benoe-

ming van de commissarissen; 2    en     
  iii.  het recht om voorstellen van de directie tot wijziging 

van de statuten en ontbinding van Ordina goed te keu-
ren.   

 Daarnaast konden besluiten van de algemene vergadering 
van Ordina tot uitgifte van aandelen, tot aanwijzing van een 
ander tot uitgifte bevoegde orgaan, tot beperking of uitslui-
ting van het voorkeursrecht en tot kapitaalvermindering 
slechts op voorstel van de vergadering van de houder van 
het prioriteitsaandeel genomen worden. Voorts kwam aan 
die vergadering het recht toe om verdere storting op de pre-
ferente aandelen op te vragen, 3    goedkeuring aan de directie 
te verlenen tot het aangaan van rechtshandelingen betref-
fende inbreng op gewone aandelen anders dan in geld en de 
bevoegdheid tot vaststellen van het aantal directeuren en 
commissarissen. 4        

 2. Het bestuur van de stichting bestond uit drie leden 
waarvan twee leden van de raad van commissarissen en de 
voorzitter van de directie van Ordina. Omdat de bestuur-
der van Ordina de minderheid vormde in het bestuur van 
de stichting, kon de stichting als “onafhankelijk” worden 
beschouwd als bedoeld onder punt C.10 van de inmiddels 
vervallen Bijlage X bij het Fondsenreglement. Thans gelden 
geen onafhankelijkheidscriteria meer voor stichtingen pri-
oriteit. Een stichting prioriteit hoeft niet uitgesloten te wor-
den van de biedplicht, nu zo’n stichting in de regel nimmer 

  1  De vergadering van de houder van het prioriteitsaandeel moest steeds 
door de algemene vergadering worden aangewezen als het tot uitgifte en 
tot uitsluiting/beperking van het voorkeursrecht bevoegde orgaan ( art 
2:96 lid 1  BW). 

  2  Ordina is een structuurvennootschap en zij wijkt onder toepassing van  art. 
2:158 lid 12  BW af van het wettelijke benoemingssysteem van commis-
sarissen in die zin dat het voordrachtsrecht niet toekomt aan de raad van 
commissarissen maar aan de vergadering van de houder van het priori-
teitsaandeel. 

  3  De statuten voorzien in preferente beschermingsaandelen, maar Ordina 
heeft geen calloptie verleend aan een stichting continuïteit of andere 
(rechts)persoon. 

  4  Blijkens de notulen van de algemene vergadering van 14 mei 2014, worden 
deze rechten door de voorzitter van de vergadering onder “kleinere pun-
ten” geschaard. 

30% of meer van de stemrechten zal kunnen uitoefenen in 
de algemene vergadering.     

 3. Bescherming van vennootschappen door middel 
van de uitgifte van een prioriteitsaandeel behoort tot de 
klassieke beschermingsmaatregelen in Nederland. Zij wordt 
als een oligarchische clausule beschouwd. 5    Belangrijke 
rechten van de algemene vergadering worden ingeperkt en 
kunnen niet zonder steun van de houder van het prioriteits-
aandeel uitgeoefend worden. Daarmee wordt voorkomen 
dat een of meer (groot)aandeelhouder(s) besluitvorming in 
de algemene vergadering naar hun hand zetten en daarmee 
de continuïteit van de vennootschap in gevaar brengen. 
Omdat prioriteitsaandelen slechts “passieve bescherming” 
bieden en de bescherming niet altijd volledig is, worden zij 
echter zelden als enige beschermingsmaatregel gebruikt. 6    
Prioriteitsaandelen hebben de laatste jaren aan populariteit 
ingeboet. Bij mijn weten maken thans nog twee vennoot-
schappen uit de AEX-index gebruik van prioriteitsaande-
len. 7    In de AMX-index zijn dat vijf vennootschappen. 8        

 4. Blijkens het jaarverslag 2014 van Ordina, zijn de 
volgende beschermingselementen van de stichting gewij-
zigd:     
  (i)  het bestuur van de stichting bestaat louter nog uit onaf-

hankelijke personen;     
  (ii)  de stichting heeft nog slechts het recht om commis-

sarissen voor benoeming voor te dragen en om voor-
stellen van de directie tot wijziging van de statuten en 
ontbinding van Ordina goed te keuren; 9        

  (iii)  de stichting zal acteren in uitzonderlijke situaties 
waarin naar haar oordeel de continuïteit van de ven-
nootschap en/of het beleid op het spel staat. In het 
jaarverslag 2014 worden als voorbeeld van dergelijke 
situaties genoemd (i) het uitbrengen van een openbaar 
zonder dat op voorhand voldoende overleg met de ven-
nootschap heeft plaatsgevonden; (ii) één of meer aan-
deelhouders die een aanzienlijk percentage van het 
uitgegeven aandelenkapitaal houden en op een onder-
ling afgestemde manier handelen zonder een bod te 
doen; en (iii) naar het oordeel van het bestuur van de 
stichting de uitoefening van de stemrechten door een 
of meer aandeelhouders materieel in strijd is met de 
belangen van de vennootschap. 10    In deze situaties zal 
de stichting maximaal zes maanden actief zijn. In alle 
andere gevallen leidt de stichting een slapend bestaan 
en zal de stichting een aanbeveling van de raad van 

  5  Handboek voor de Naamloze en Besloten Vennootschap, Deventer: Kluwer 
2013, nr. 203.3. 

  6   Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009, nr. 642 . 
  7  Aalberts Industries en Akzo Nobel. 
  8  Arcadis, BinckBank, Brunel, Eurocommercial Properties en TKH Group, 

waarbij bij die laatste geen bijzondere rechten zijn toegekend aan de stich-
ting prioriteit. 

  9  De bevoegdheid tot uitgifte van aandelen is krachtens besluit van de AvA 
in 2014 gedelegeerd aan het bestuur van Ordina en aan de AvA van 2015 
wordt voorgesteld om deze aanwijzing te verlengen. 

  10  P. 85 van het jaarverslag 2014 van Ordina, te raadplegen via  https://jaarver-
slag.ordina.nl/ . 
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commissarissen ter zake van de rechten die toekomen 
aan de stichting onverkort overnemen.   

 Met deze wijzigingen is beoogd om de rol van de stichting 
te beperken.     

 5. Kan de stichting in situaties waarin de continuïteit 
van de vennootschap op het spel staat een rol vertolken? 
Zij kan niet voorkomen dat een derde zonder voldoende 
overleg met de vennootschap een vijandig bod doet en de 
meerderheid van de aandelen verwerft (de eerste situatie), 
noch kan zij voorkomen dat de algemene vergadering een 
voorstel aanneemt – anders dan betreffende een wijziging 
van de statuten of ontbinding van de vennootschap – dat is 
ingediend door één of meer aandeelhouders en dat mate-
rieel in strijd is met de belangen van de vennootschap (de 
tweede en derde situatie). In die gevallen is een stichting 
continuïteit aan wie een calloptie is toegekend om prefs te 
nemen een meer voor de hand liggende bescherming.     

 6. Los van bescherming door middel van een stich-
ting continuïteit, kunnen de risico’s die voortvloeien uit 
de tweede en derde situatie worden beperkt door statu-
tair te bepalen dat besluiten die betrekking hebben op de 
(kapitaal)structuur van de vennootschap als besluiten tot 
uitgifte, uitsluiting voorkeursrecht, kapitaalvermindering, 
statutenwijziging en ontbinding, slechts op voorstel van het 
bestuur (en met goedkeuring van de raad van commissaris-
sen) kunnen worden genomen. 11    Zo ook bij Ordina, waarbij 
het initiatiefrecht ter zake van de eerste drie bevoegdhe-
den dus is overgeheveld van de prioriteit naar de directie. 
Ontbreekt dat voorstel, dan is het besluit van de algemene 
vergadering nietig op grond van  art. 2:14 lid 2  BW. Omdat 
Ordina het volledige structuurregime toepast, kan de alge-
mene vergadering geen bestuurders vervangen en zich op 
die manier het initiatiefrecht van de directie “toe-eigenen”. 
Hooguit zou ze met gebruikmaking van  art. 2:161a  BW het 
vertrouwen in de raad van commissarissen kunnen opzeg-
gen, maar het is maar de vraag of de door de Ondernemings-
kamer aangestelde commissaris(sen) de gewenste wijziging 
zal aanbrengen in de directie. Of het voordrachtsrecht voor 
de benoeming van commissarissen en de andere initiatief-
rechten nu toekomen aan de prioriteit of aan de raad van 
commissarissen en het bestuur maakt daarbij niet uit. 12    De 
bescherming wordt er niet minder op. Maar Ordina wenst 
nog een extra slot op de deur. Voor statutenwijziging en 
ontbinding geldt bovendien dat het voorstel van het bestuur 

  11  Zie over deze mogelijkheid mijn eerdere opstel, Timmermans, Het agende-
ringsrecht, preferente beschermingsaandelen en oligarchische clausules, 
 Ondernemingsrecht 2012/121 . Voorts kan het inroepen door het bestuur 
van de responstijd nog de nodige bescherming bieden. De mogelijkheid 
om de strategie te wijzigen is aan banden gelegd door de Hoge Raad; HR 
13 juli 2007,  NJ 2007/434 , m.nt. Maeijer (ABN AMRO) en HR 9 juli 2010,  NJ 
2010/544 , m.nt. Van Schilfgaarde (ASMI). 

  12  Bij de “gewone” vennootschap kunnen bestuurders en commissarissen ge-
makkelijker vervangen worden, omdat een evt. bindende voordracht op-
gemaakt door een stichting prioriteit te allen tijde doorbroken kan worden 
door de algemene vergadering;  art. 2:142 lid 2  BW jo.  art. 2:133 lid 2  BW 
en best practice bepaling IV.1.1 van de  Nederlandse corporate governance 
code . Ook hier maakt het niet uit of – in dit geval het bindend voordrachts-
recht – toekomt aan de raad van commissarissen of aan de prioriteit. 

naast de goedkeuring van de raad van commissarissen te-
vens aan goedkeuring van de prioriteit onderworpen is. De 
achterliggende gedachte voor dit extra slot zal vermoedelijk 
zijn dat mocht het aandeelhouders lukken om wijzigingen 
aan te brengen in het bestuur en raad van commissarissen, 
de besluiten waarvoor dat extra slot geldt nog altijd kun-
nen worden tegengehouden door de prioriteit. Maar zoals ik 
hiervoor al schreef, kunnen bestuurders en commissarissen 
niet zo gemakkelijk worden vervangen.     

 7. Blijkens het jaarverslag is de stichting maximaal 
zes maanden actief. De duur van de bescherming wordt 
daarmee beperkt. Het gebeurt vaker dat vennootschappen 
vrijwillig een tijdslimiet stellen aan het gebruik van be-
schermingsmaatregelen. In de praktijk komt dat nog wel 
eens voor bij beschermingsprefs, waarbij dan veelal bij de 
2-jaarstermijn uit Bijlage X wordt aangesloten. Vereist is 
dat niet nu uit de RNA-beschikking van de Hoge Raad kan 
worden afgeleid dat de duur van het uitstaan van bescher-
mingsaandelen afhangt van de omstandigheden van het 
geval. 13    Vanaf welk moment vangt de 6-maandstermijn bij 
Ordina aan? Is dat het moment waarop naar de mening 
van het stichtingsbestuur de continuïteit van de vennoot-
schap in gevaar is? En vanaf welk moment mag de stichting 
weer actief zijn? Wat van dit alles ook zij, de betekenis van 
deze beperking is naar mijn mening beperkt. Anders dan bij 
een stichting continuïteit die de voortgang van een bieder 
voortdurend kan belemmeren, zal een stichting prioriteit 
haar rechten op enig moment uitoefenen. Het zal veelal niet 
nodig zijn om die rechten enige tijd daarna wederom uit 
te oefenen. Vermoedelijk wenst Ordina een signaal aan de 
markt te geven dat zij goede  governance  toepast en handelt 
in lijn met het beginsel dat bescherming tijdelijk behoort te 
zijn.     

 8. Is het opportuun dat een volledige onafhankelijke 
stichting commissarissen voor benoeming aandraagt en 
voorstellen tot statutenwijziging en ontbinding goedkeurt? 
Ik meen dat die bevoegdheid beter past bij de raad van 
commissarissen, waarvan alle leden met uitzondering van 
maximaal één lid onafhankelijk behoren te zijn van de ven-
nootschap. 14    Die raad behoort tot de vennootschapsrechte-
lijke organisatie van de vennootschap en staat dichter bij de 
vennootschap dan een bestuur van een stichting dat louter 
uit onafhankelijke personen bestaat. Ook Bijlage X stond 
een stichtingsbestuur dat geheel of voor de meerderheid 
uit commissarissen van de vennootschap bestond toe. Dat 
het bestuur van een stichting continuïteit of een adminis-
tratiekantoor pleegt te bestaan uit personen die van buiten 
de organisatie van de vennootschap komen, maakt dit niet 
anders. Die stichtingen hebben namelijk als taak om het be-
stuur en de raad van commissarissen in de gelegenheid te 
stellen om het vennootschappelijk belang in een specifieke 
situatie te borgen. Zij nemen in de regel geen initiatief tot 

  13  HR 18 april 20013,  NJ 2003/286 , m.nt. Maeijer (Rodamco North America). 
  14  Best practice bepaling III.2.1 en III.2.2 van de  Nederlandse corporate go-

vernance code . 
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benoeming van commissarissen en keuren evenmin voor-
stellen tot wijziging van de statuten of ontbinding van de 
vennootschap goed.     

 9. Het lijkt erop dat Ordina met de geïmplementeerde 
wijzigingen een rol toedicht aan een stichting prioriteit die 
veel weg heeft van een stichting continuïteit. Een stichting 
prioriteit vervult een andere functie, heeft andere bevoegd-
heden dan een stichting continuïteit en behoeft uit hoofde 
van die bevoegdheden ook niet louter uit personen te be-
staan die geen functie vervullen bij de vennootschap. Ei-
genlijk kunnen alle bevoegdheden die in de praktijk worden 
toegekend aan een stichting prioriteit toekomen aan het be-
stuur en raad van commissarissen. Dat maakt de bescher-
ming er niet minder op.   

  R.A.F. Timmermans        

 INSOLAD Praktijkregels voor 
de beoogd curator

 Ondernemingsrecht 2015/48     

  1.  Inleiding   

 Over de stille bewindvoering wordt veel gezegd en ge-
schreven. De indruk bestaat dat er meer tijd wordt be-
steed aan het erover praten dan het daadwerkelijk doen. 
Die discussie is op zich goed voor de ontwikkeling van de 
stille bewindvoering, maar wij moeten er wel voor waken 
te denken dat wij hier met een nieuw rechtsfenomeen te 
maken hebben dat insolventierechtelijk Nederland op zijn 
kop zet. Naar mijn mening zullen invoering van WCOII (het 
buitengerechtelijk dwangakkoord) 1    en aanpassing van de 
wetgeving voor de surseance van betaling, zoals recent 
door INSOLAD voorgesteld, 2    meer invloed hebben op de in-
solventiepraktijk.   

 Toch is het goed dat INSOLAD, in afwachting van wetge-
ving en vooruitlopend op Recofa-richtlijnen, recent Concept 
Praktijkregels voor de beoogd curator 3    (hierna: ‘Praktijkre-
gels’) heeft gepubliceerd. 4    Vanuit de rechtspraak zijn immers 
geen richtlijnen geformuleerd omdat niet alle rechtbanken 
meewerken aan stille bewindvoering. 5    Dit laat overigens 

  1   w w w.r ijk soverheid .n l/doc umenten- en-publ ic at ies/kamerst uk-
ken/2014/08/14/wetsvoorstel-wet-continuiteit-ondernemingen-ii.ht ml. 

  2   www.insolad.nl/publicaties.ht ml. 
  3  Zie:  https://static.basenet.nl/cms/105928/website/praktijkregels-beoogd-

curator.pdf . 
  4  Zie ook R. Mulder, ‘De pre-pack: verkoop en voortzetting in stilte, verant-

woording in het openbaar. Een bespreking van de concept praktijkregels 
van Insolad’, RvI2015/5. 

  5  De Rechtbanken Limburg, Midden-Nederland en Overijssel hebben bericht 
niet mee te werken aan verzoeken tot stille bewindvoering, de overige 
rechtbanken in het land doen dit wel. 

onverlet dat rechtbanken in het land, door regelmatig over-
leg, steeds meer dezelfde uitgangspunten hanteren.   

 Hierbij zij opgemerkt dat de termen ‘stille bewindvoering’ 
en ‘pre-pack’ nu gebruikt worden voor een heel scala aan 
activiteiten. Wanneer ik de term stille bewindvoering ge-
bruik, doel ik enerzijds op hetgeen in het Wetsvoorstel 
Continuïteit Ondernemingen I (WCOI) 6    wordt beoogd, en 
anderzijds op de bestaande handelwijze in de Rechtbank 
Rotterdam, die hierna verder wordt beschreven. De uit-
gangspunten van deze twee zijn overigens gelijk, waardoor 
er weinig verschillen in werkwijze zullen zijn.   

 In de Rechtbank Rotterdam is het beleid dat na ontvangst 
van een verzoek tot het toekennen van een stille bewind-
voering, verzoeker een vragenlijst moet invullen en ver-
volgens wordt gehoord. Deze vragenlijst heeft 19 vragen, 
met name wordt duidelijkheid gevraagd over zaken als de 
liquiditeitspositie van de aanvrager (kunnen de lopende 
en nieuwe verplichtingen worden nagekomen), markt-
verkenning en overleg met belanghebbenden. 7    Wanneer 
een direct betrokkene bij de aanvrager (bijvoorbeeld be-
stuurder of aandeelhouder) tevens kandidaat-koper is, is 
dat een contra-indicatie om een verzoek om stille bewind-
voering toe te kennen. Daarnaast wordt onder meer geëist 
dat de aanvrager in de periode van stille bewindvoering 
wordt bijgestaan door een juridisch adviseur, teneinde te 
vermijden dat de beoogd curator die taak op zich moet ne-
men. Van ongeveer de helft van de verzoekers wordt niets 
meer vernomen nadat de rechtbank de vragenlijst heeft 
verzonden.   

 De rechtbank kan na ontvangst van de vragenlijst en het 
horen, beslissen dat zij tevoren bericht wie zij ‘ in beginsel 
voornemens is aan te stellen als curator in het geval het tot 
een faillissement zou komen ’. Ook bericht zij wie in begin-
sel in de toekomst als rechter-commissaris op zal treden. 
De beoogd rechter-commissaris is een andere persoon dan 
diegene die als rechtbank beslist over genoemd voorne-
men. De periode dat die stille fase kan duren is in beginsel 
niet meer dan twee weken, waarna de rechtbank zich kan 
buigen over een eventueel verlengingsverzoek. De beoogd 
rechter-commissaris kan hierover zijn mening geven, maar 
beslist er niet over.   

 Ongeveer een derde van de daadwerkelijk ingediende 
verzoeken wordt door de rechtbank niet gehonoreerd, 
waarbij slechts een gedeelte vervolgens een faillissement 
of voorlopige surseance van betaling aanvraagt. Van de 
gehonoreerde verzoeken tot stille bewindvoering brengt 
ongeveer twee derde het tot een faillissement, een derde 
van de verzoekers wordt alsnog buiten faillissement gere-
organiseerd.   

  6   www.internetconsultatie.nl /wet_continuiteit_ondernemingen_i. 
  7  De vragenlijst is bij de Rechtbank Rotterdam op te vragen wanneer er spra-

ke is van een concreet potentieel verzoek. 
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