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 Beschermingsperikelen bij Fugro N.V.         

    De bescherming van Fugro     

  1.  Fugro N.V. (Fugro) kent drie beschermingsmaat-
regelen, te weten certificering van aandelen, preferente 
beschermingsaandelen op het niveau van Fugro en prefe-
rente beschermingsaandelen op het niveau van twee doch-
termaatschappijen van Fugro op de Antillen. Daarnaast kan 
een aantal besluiten van de algemene vergadering dat de 
(kapitaal)structuur van de vennootschap betreft slechts op 
voorstel van het bestuur en onder goedkeuring van de raad 
van commissarissen genomen worden.     
  2.  Alle geplaatste gewone aandelen in het kapitaal 
van Fugro worden gehouden door Stichting Administratie-
kantoor Fugro (hierna het AK) die op haar beurt genoteerde 
certificaten van de gewone aandelen heeft uitgegeven. Het 
(bestuur van het) AK is volledig onafhankelijk van Fugro in 
de zin van  art. 5:71 lid 1  sub d Wft. In de doelomschrijving 
van het AK staan de belangen van de vennootschap en de 
met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokke-
nen voorop. De certificaathouders komen er niet met zoveel 
woorden in voor. 1    Verder verleent het AK stemvolmachten 
aan certificaathouders, mits geen sprake is van oorlogstijd. 
Het AK past dus  art. 2:118a  BW toe en wijkt daarmee af van 
de  Nederlandse corporate governance code . Voorts kennen 
de statuten van Fugro een X%-regeling op grond waarvan 
certificaathouders hun certificaten tot maximaal 1% van 
het geplaatste kapitaal kunnen omzetten in aandelen. Bij-
zondere omstandigheden daargelaten, belegt het AK geen 
vergaderingen van certificaathouders. Fugro hanteert certi-
ficering dus als bescherming.     
  3.  De tweede beschermingsmaatregel houdt in de 
mogelijkheid om preferente beschermingsaandelen uit te 
geven. Fugro heeft een calloptie verleend aan Stichting Be-
schermingspreferente aandelen Fugro tot het nemen van zo-
veel beschermingsprefs als gelijk is aan het aantal uitstaande 
gewone aandelen en preferente financieringsaandelen 2    mi-
nus één aandeel. De calloptie is vastgelegd in een calloptie-
overeenkomst waartoe Fugro en de stichting partij zijn. Het 
doel van de stichting is de behartiging van de belangen van 

    1  Dat de certificaathouders niet met zoveel woorden worden genoemd is 
eerder uitzondering dan regel. Bij de meeste AK’s, als bij ING, Heijmans, De 
Telegraaf, Ballast Nedam worden de certificaathouders met zoveel woor-
den genoemd en staan hun belangen voorop in de doelomschrijving van 
het AK. 

    2  Blijkens het jaarverslag 2014, waren er op 31 december 2014 geen finan-
cieringsprefs uitgegeven. 

Fugro en van de met Fugro verbonden ondernemingen en 
alle daarbij betrokkenen onder meer door invloeden die de 
continuïteit, zelfstandigheid of identiteit van Fugro in strijd 
met die belangen zouden bedreigen, zo veel mogelijk te we-
ren. Blijkens het jaarverslag 2014 van Fugro, opereert het be-
stuur van de stichting volledig onafhankelijk van Fugro.     
  4.  Ten slotte hebben Fugro Consultants International 
N.V. en Fugro Financial International N.V., twee vennoot-
schappen opgericht naar Antilliaans recht, ieder een callop-
tie verleend aan Stichting Continuïteit Fugro, eveneens een 
entiteit naar Antilliaans recht waarmee deze stichting tot 
maximaal 105% van het kapitaal van de nv’s kan verkrijgen 
(hierna de Antilliaanse Beschermingsconstructie). 3    Blij-
kens het jaarverslag 2014 van Fugro, is deze calloptiever-
lening in 1999 goedgekeurd door de algemene vergadering 
van Fugro. 4    Het doel van deze stichting is gelijk aan die van 
Stichting Beschermingspreferente aandelen Fugro. Het be-
stuur van deze stichting bestaat uit vijf personen, waaron-
der de oud-CEO van Fugro. Anders dan bij Stichting Bescher-
mingspreferente aandelen Fugro, vermeldt het jaarverslag 
niet dat het bestuur volledig onafhankelijk van de vennoot-
schap opereert. De Antilliaanse Beschermingsconstructie 
is uniek in Nederland. Bij mijn weten zijn er geen andere 
beursvennootschappen die een beschermingsconstructie 
hebben op dochterniveau. 5        

    Het geschil     

  5.  Op 7 november 2014 heeft Boskalis Holding B.V. 
(Boskalis), een 100% dochtermaatschappij van Koninklijke 
Boskalis Westminster N.V. (KBW), een belang genomen 
van 14,8% in Fugro, welk belang inmiddels is uitgebouwd 
tot 25,14%. KBW heeft bezwaar tegen de Antilliaanse Be-
schermingsconstructie die zij ongebruikelijk en dispropor-
tioneel vindt. Nadat KBW Fugro op 26 januari 2015 onder 
meer verzocht over te gaan tot onmiddellijke ontmanteling 
van de Antilliaanse Beschermingsconstructie, verzoekt zij 
Fugro op 18 februari 2015 om het agendapunt aanbeveling 
aan de raad van bestuur en raad van commissarissen van 
Fugro om al hetgeen te doen wat nodig is om te komen tot 
een onmiddellijke beëindiging van de Antilliaanse Bescher-
mingsconstructie als stempunt in de agenda van de alge-
mene vergadering van Fugro van 30 april 2015 op te nemen. 

    3  Uit een interview met de CEO van Fugro in het Financieele Dagblad van 
16 april jl. blijkt dat Fugro de Antilliaanse Beschermingsconstructie heeft, 
omdat – zoals de CEO het uitdrukt – ‘je nooit kunt weten wat er in Neder-
land op het gebied van regelgeving gebeurt’. 

    4  Fugro jaarverslag 2014, p. 97, te raadplegen via  www.annualreport-fugro.
com /. 

    5  De Antilliaanse Beschermingsconstructie doet denken aan de bescher-
ming die Rijn-Schelde Machinefabrieken en Scheepswerven N.V. (RSMS) 
in de jaren ’60 van de vorige eeuw kende, waarover Van der Grinten, de 
Beschermingsconstructie Rijn-Schelde, de NV 47 (1969), p. 25. Daar was de 
uitoefening van het stemrecht op aandelen in deelnemingen van RSMS aan 
de goedkeuring van de prioriteit onderhevig. Het gevolg daarvan was dat 
het holdingbestuur machteloos was indien het niet de medewerking van 
de prioriteit kon krijgen. Een recenter voorbeeld is Rb. Rotterdam 23 ja-
nuari 2007,  JOR 2007/40 , m.nt. Brink (Dofasco), waarbij – kort samengevat 
– Arcelor 89% van de door haar gehouden aandelen in Dofasco overdroeg 
aan de stichting Strategic Steel Stichting, zulks om de verkrijging van de 
aandelen Dofasco door ThyssenKrupp te voorkomen. 
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Als onderbouwing daarvoor meent Boskalis dat – kort ge-
zegd – de Antilliaanse Beschermingsconstructie in strijd 
is met de geldende normen die zien op proportionaliteit, 
transparantie en tijdelijkheid. Door de uitgifte van de prefs 
zouden  outsiders  de zeggenschap krijgen over bedrijfson-
derdelen. Boskalis verlangt van de raad van bestuur en raad 
van commissarissen van Fugro dat zij de daartoe strekkende 
besluiten nemen en deze vervolgens ten uitvoer leggen en 
al hetgeen doen dat nodig is om medewerking van de stich-
ting te verkrijgen, dan wel af te dwingen. Ingeval het agen-
davoorstel van Boskalis een bespreekpunt zou zijn, zou de 
stem van de aandeelhouders volledig verloren gaan nu zij in 
dat geval geen steminstructie kunnen geven, aldus Boskalis. 
Boskalis meent dat uitoefening van het agenderingsrecht 
niet in strijd komt met de vennootschappelijke redelijkheid 
en billijkheid en dat niets aan agendering in de weg staat. 
Fugro geeft te kennen dat zij niet bereid is het door Boskalis 
voorgedragen agendapunt ter stemming op te nemen in de 
agenda van de algemene vergadering, maar wel om het on-
derwerp ter bespreking te agenderen en de door Boskalis 
verzochte toelichting bij het agendapunt op te nemen in de 
toelichting op de agenda.     

    De beslissing     

  6.  Als uitgangspunt meent de voorzieningenrechter 
dat een statutair instructierecht naar huidig nv-recht wet-
telijk niet kan worden toegekend aan de algemene verga-
dering ( art. 2:129 lid 4  BW). Naar het oordeel van de voor-
zieningenrechter volgt uit de parlementaire geschiedenis 
van  art. 2:114a  BW dat indien de algemene vergadering een 
besluit zou willen nemen waarmee het bestuurlijk domein 
wordt betreden, het voorstel niet door de voorzitter van de 
vergadering in stemming zou hoeven te worden gebracht. 
Met het voorstel van Boskalis dat volgens de rechtbank 
neerkomt op de wens van Boskalis om tot “ontmanteling” 
van de Antilliaanse Beschermingsconstructie te komen, 
wordt het terrein van de door het bestuur van Fugro te be-
palen strategie betreden. Wel zou Boskalis op grond van art. 
2:114a BW met recht kunnen verlangen dat tijdens de alge-
mene vergadering de Antilliaanse Beschermingsconstruc-
tie, een onderdeel van de bestuurlijke strategie, onderwerp 
van gesprek vormt. De voorzieningenrechter stelt het in 
stemming brengen van de (concept-)aanbeveling op één lijn 
met het in stemming brengen van een “besluit”, waarbij het 
bestuur wordt opgedragen – kort gezegd – de Antilliaanse 
Beschermingsconstructie te beëindigen. Bij een stemming 
over de aanbeveling wordt immers de verhouding tussen 
de algemene vergadering en het bestuur ten aanzien van 
een onderwerp dat de vennootschapsstrategie betreft en 
derhalve exclusief behoort tot het domein van het bestuur 
“op scherp” gezet. Dat een aanbeveling door het bestuur kan 
worden genegeerd, omdat een aanbeveling geen rechtsge-
volg heeft in de vennootschapsrechtelijke organisatie acht 
de voorzieningenrechter niet doorslaggevend. Ten slotte 
merkt de rechtbank nog op dat voor zover geoordeeld zou 
moeten worden dat Fugro op grond van de letter van de wet 
gehouden zou zijn een door Boskalis gewenste aanbeveling 

als hier aan de orde in beginsel in stemming te brengen, dan 
geldt dat het in de bijzondere omstandigheden die zich hier 
voordoen, maar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
( art. 2:8  BW) onaanvaardbaar zou zijn dat Boskalis gebruik-
maakt van de op grond van de wet toegekende bevoegdheid 
deze conceptaanbeveling in stemming te doen brengen. Het 
verzoek van Boskalis wordt daarom afgewezen. 6             

  Commentaar     

  7.  De rechtbank oordeelt dat de ontmanteling van be-
schermingsconstructies tot het terrein van de door het ven-
nootschapsbestuur te bepalen strategie behoort. Het vonnis 
geeft daarmee een steuntje in de rug voor vennootschappen 
die hun bescherming ongewijzigd wensen te continueren 
terwijl aandeelhouders aandringen op de ontmanteling 
daarvan. Het vonnis is in lijn met de arresten van de Hoge 
Raad waarin werd bepaald dat het bepalen van de strategie 
tot de bevoegdheid van het bestuur hoort. 7    Bestuur en raad 
van commissarissen kunnen ingevolge het vonnis niet via 
het agenderingsrecht door aandeelhouders onder druk wor-
den gezet om op verzoek van die aandeelhouders bescher-
mingsconstructies te ontmantelen, of toch wel?     
  8.  Ingeval een aandeelhouder gebruikmaakt van het 
agenderingsrecht als bedoeld in  art. 2:114a  BW, geldt als 
uitgangspunt dat het bestuur het verzoek tot agendering 
inwilligt en het ten minste als bespreekpunt agendeert, wat 
de toonzetting van het verzoek ook is. Alleen bij hoge uit-
zondering kan het verzoek worden geweigerd. 8    Of het nu om 
een bespreekpunt of om een voorstel voor een besluit gaat 
maakt daarbij mijns inziens niet uit. Behoort het voorstel 
tot de competentie van de algemene vergadering en wordt 
het als een voorstel voor een besluit ingediend, dan zal het 
bestuur het voorstel als stempunt in de agenda voor de al-
gemene vergadering moeten opnemen. In alle andere geval-
len geldt als uitgangspunt dat het voorstel als bespreekpunt 
wordt geagendeerd.     
  9.  Boskalis doet het verzoek om een aanbeveling 
aan het bestuur en de raad van commissarissen van Fugro 
om al hetgeen te doen wat noodzakelijk is om de Antilli-
aanse Beschermingsconstructie te ontmantelen in stem-
ming te brengen. De voorzieningenrechter stelt deze aan-
beveling op één lijn met het in stemming brengen van een 
besluit. 9    Zij komt tot deze conclusie omdat – zo begrijp ik 
– zij meent dat Boskalis mede gezien de toonzetting druk 

    6  Boskalis heeft inmiddels te kennen gegeven in hoger beroep te gaan tegen 
het vonnis van de rechtbank. 

    7  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). 

    8  Toetsing aan de norm van de redelijkheid en billijkheid ( art. 2:8  BW) 
kan ertoe leiden dat het verzoek niet wordt ingewilligd;  Kamerstukken II 
2008/2009, 31746, nr. 3 , p. 24. Zo kan ik me voorstellen dat een verzoek 
geweigerd kan worden indien de verzoeker niet eerst in overleg is getreden 
met het bestuur. Zie b.p.b. IV.4.4 van de  Nederlandse corporate governance 
code  (NCGC) die bepaalt dat de agenderende aandeelhouder het agende-
ringsrecht slechts uitoefent nadat hij daaromtrent in overleg is getreden 
met het bestuur. Uitgangspunt is de bereidheid om een dialoog met de ven-
nootschap aan te gaan (principe IV.4.4 van de NCGC). 

    9  R.o. 4.9. Vermoedelijk bedoelt de voorzieningenrechter “het in stemming 
brengen van een voorstel”. 
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probeert uit te oefenen op het bestuur van Fugro om zijn 
bevoegdheden aan te wenden in de door Boskalis gewenste 
zin terwijl die bevoegdheid Boskalis niet toe zou komen. 
Die bevoegdheid waar de voorzieningenrechter op doelt, 
betreft de ontmanteling van de beschermingsconstructie. 
De ontmanteling van de beschermingsconstructie behoort 
tot het terrein van de door het bestuur te bepalen strategie, 
aldus de voorzieningenrechter in r.o. 4.8. Ik meen dat  het 
opwerpen  van een beschermingsmaatregel als de uitgifte 
van beschermingsprefs tot het domein behoort dat in de 
vennootschappelijke organisatie toekomt aan het bestuur, 
of in geval van een calloptie ter zake van beschermingsprefs 
aan het stichtingsbestuur. Het creëren van de mogelijkheid 
om beschermingsprefs op enig moment uit te geven of het 
onmogelijk maken van die mogelijkheid (want dat laatste is 
wat Boskalis in feite voor ogen heeft) zijn beslissingen die 
behoren tot de competentie van de algemene vergadering 
van de vennootschap die beschermingsprefs kan uitgeven 
en waarover al dan niet op voorstel van het bestuur en de 
raad van commissarissen kan worden besloten. Overigens 
zou in de opvatting van de rechtbank dat het onderwerp 
van de agendering door Boskalis de vennootschapsstrategie 
betreft, het bestuur van Fugro de responstijd kunnen inroe-
pen. 10    Daarmee had het maximaal 180 dagen de tijd gehad 
voor nader beraad en constructief overleg en had het alter-
natieven kunnen verkennen.     
  10.  In casu heeft het voorstel van Boskalis echter 
geen betrekking op Fugro zelf, maar op dochtermaatschap-
pijen van Fugro. De Antilliaanse Beschermingsconstructie 
kan daarom slechts ontmanteld worden door de bescher-
mingsprefs uit de statuten van de Antilliaanse dochters te 
schrappen. Dat kan alleen krachtens besluit van de algeme-
ne vergadering van de dochters, Fugro dus als enig aandeel-
houder van die dochters. De conclusie moet dan zijn dat de 
algemene vergadering van Fugro niet bevoegd is, niet om-
dat de ontmanteling een onderwerp betreft dat tot de ven-
nootschapsstrategie behoort maar omdat de ontmanteling 
betrekking heeft op een beschermingsconstructie op het 
niveau van twee dochtermaatschappijen. Het voorstel tot 
ontmanteling kan dus nimmer als stempunt in de vorm van 
een voorstel voor een besluit in de agenda worden opgeno-
men.     
  11.  Het feit dat de algemene vergadering van Fugro 
niet bevoegd is, wil n.m.m. nog niet zeggen dat de aanbe-
veling niet als stempunt in de agenda kan worden opgeno-
men. Wordt de aanbeveling als stempunt opgenomen en het 
voorstel voor de aanbeveling aangenomen, dan is sprake 
van een beslissing en niet van een besluit. 11    De beslissing 
heeft op zichzelf geen rechtseffect voor de vennootschap. 
Ook de voorzieningenrechter komt in r.o. 4.9 tot de con-

    10  Vgl. Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 6 september 2013, JOR 
2013/272 (Cryo-Save), waarin de OK het niet gerechtvaardigd achtte dat de 
responstijd door het houden van de door de aandeelhouder bijeengeroe-
pen algemene vergadering werd doorbroken. 

    11  Over het onderscheid besluit-beslissing dat vooral speelt bij het bestuur, 
 Asser/Maeijer & Kroeze 2-I* 2015/292 .  Art. 2:14-2.16  BW zijn niet van toe-
passing op beslissingen. De beslissing kan wel relevant zijn voor de vraag 
of er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, onrechtmatig handelen, 
etc. 

clusie dat een aanbeveling geen rechtsgevolg heeft in de 
vennootschapsrechtelijke organisatie. Een “aangenomen” 
aanbeveling (een beslissing dus) die de steun zou genieten 
van het overgrote deel van de aandeelhouders ontbeert 
rechtskracht en komt in feite op hetzelfde neer als een on-
derwerp dat als bespreekpunt wordt behandeld en waarvan 
tijdens de behandeling in de algemene vergadering blijkt 
dat het overgrote deel van de aandeelhouders zich achter de 
aandeelhouder schaart die het onderwerp voor bespreking 
heeft ingediend. Uitoefening van het agenderingsrecht – in 
welke vorm dan ook – kan nu eenmaal met zich meebren-
gen dat zelfs al zou een voorstel van een aandeelhouder niet 
als stempunt hoeven te worden opgenomen, het bestuur 
desondanks onder grote druk kan komen te staan indien 
blijkt dat een overgrote meerderheid van de aandeelhou-
ders zich achter het voorstel van de agenderende aandeel-
houder schaart.     
  12.  Boskalis acht de Antilliaanse Beschermingscon-
structie disproportioneel; Fugro zou al genoeg bescher-
mingsmaatregelen hebben. Waarom zou een vennootschap 
niet 10 verschillende beschermingsmaatregelen mogen 
kennen die met goedkeuring van de algemene vergadering 
zijn geïmplementeerd en die op enig moment geactiveerd 
kunnen worden? Het gaat erom dat een beschermingsmaat-
regel op het moment van activeren de RNA-toets doorstaat. 
Eerst op dat moment moet de beschermingsmaatregel pro-
portioneel en (in beginsel) tijdelijk zijn.     
  13.  Wat is rechtens indien Boskalis een voorstel had in-
gediend om de beschermingsprefs op het niveau van Fugro 
af te schaffen? In dat geval zou Boskalis’ verzoek moeten 
inhouden de schrapping van de beschermingsprefs uit de 
statuten van Fugro. 12    Omdat het de facto om een voorstel tot 
wijziging van de statuten van Fugro zou gaan, is de algeme-
ne vergadering bevoegd en moet het bestuur het voorstel 
in beginsel inwilligen en als stempunt op de agenda zetten. 
Echter, omdat voorstellen tot wijziging van de statuten van 
Fugro slechts op voorstel van het bestuur en onder goed-
keuring van de raad van commissarissen genomen kunnen 
worden, zou het bestuur het verzoek kunnen weigeren. 13    
Dat zou dan betekenen dat het verzoek als bespreekpunt 
geagendeerd zou moeten worden. Maar ook hier geldt weer 
dat indien zou blijken dat het overgrote deel van de aan-
deelhouders zich achter de voorsteller van het agendapunt 
schaart, het bestuur en de raad van commissarissen onder 
grote druk kunnen komen te staan en voorts dat hetzelfde 
resultaat bereikt zou kunnen worden door het voorstel in de 
vorm van een aanbeveling in stemming te brengen.     

    12  Omdat in de regel door het bestuur uitvoering zal zijn gegeven aan de dele-
gatie door de algemene vergadering van de uitgiftebevoegdheid – de call-
optie zal krachtens bestuursbesluit door de vennootschap (daarbij rechts-
geldig vertegenwoordigd door haar bestuur) aan de stichting continuïteit 
zijn verleend – zal herroeping of intrekking door de algemene vergadering 
van het delegatiebesluit de optieverlening niet kunnen aantasten. 

    13  Art. 38.1 van de statuten van Fugro. Zie mijn eerdere opstel Timmermans, 
Het agenderingsrecht, preferente beschermingsaandelen en oligarchische 
clausules,  Ondernemingsrecht 2012/121 . In gelijke zin De Jongh, Tussen so-
cietas en universitas, De beursvennootschap en haar aandeelhouders in 
historisch perspectief, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemings-
recht, deel 94, Deventer: Kluwer 2014, p. 457. 
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  14.  Ten slotte, zou het AK stemvolmachten mogen 
intrekken als de algemene vergadering bevoegd zou zijn 
om omtrent de ontmanteling van de Antilliaanse Bescher-
mingsconstructie te besluiten? Het enkele feit dat een ka-
pitaalverschaffer gebruikmaakt van zijn agenderingsrecht 
rechtvaardigt niet zonder meer de intrekking van stem-
volmachten. De intrekking van de stemvolmachten zou de 
RNA-norm moeten kunnen doorstaan. M.a.w. intrekking 
zou noodzakelijk moeten zijn onder meer met het oog op 
de continuïteit van (het beleid van) de vennootschap en de 
belangen van degenen die daarbij betrokken zijn. Betwijfeld 
moet worden of met de afschaffing van de Antilliaanse Be-
schermingsconstructie de continuïteit van (het beleid van) 
Fugro op het spel zou staan. De afschaffing van de Antil-
liaanse Beschermingsconstructie laat bovendien de twee 
andere beschermingsmaatregelen onverlet, zodat deze nog 
altijd kunnen worden opgeworpen indien die continuïteit 
daadwerkelijk op het spel zou komen te staan.     

 R.A.F. Timmermans                 
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