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 Ondernemingsrecht 2016/89  

 Hof Den Haag    31 mei 2016, nr.   200.169.961/01  
 m.nt. R.A.F. Timmermans  

 ECLI:NL:GHDHA:2016:1531       

 Beschermingsperikelen bij Fugro N.V. (2)         

  1.  Wat aan het arrest voorafging     

  1.1  In februari 2015 verzocht Boskalis Holding B.V. 
(Boskalis) om een aanbeveling aan de raad van bestuur en 
raad van commissarissen van Fugro N.V. (Fugro) als stem-
punt in de agenda van de algemene vergadering van Fugro 
van 30 april 2015 op te nemen. De aanbeveling hield in dat 
de raad van bestuur en raad van commissarissen al hetgeen 
zouden moeten doen wat nodig is om te komen tot een on-
middellijke beëindiging van de beschermingsconstructie bij 
twee Antilliaanse dochtermaatschappijen van Fugro (hier-
na de Antilliaanse Beschermingsconstructie). Deze twee 
dochtermaatschappijen – Fugro Consultants International 
N.V. en Fugro Financial International N.V. – hebben ieder een 
calloptie verleend aan Stichting Continuïteit Fugro, even-
eens een rechtspersoon naar Antilliaans recht. Daarmee 
kan deze stichting tot maximaal 105% van het kapitaal van 
de nv’s verkrijgen in de vorm van preferente beschermings-
aandelen (beschermingsprefs). Boskalis achtte de Antilli-
aanse Beschermingsconstructie niet proportioneel en niet 
transparant, zulks mede in het licht van de andere bescher-
mingsinstrumenten die Fugro hanteert. 1        
  1.2  Op 17 maart 2015 oordeelde de voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Den Haag dat Fugro N.V. (Fugro) niet 
gehouden is om de aanbeveling als stempunt in de agenda 
van de algemene vergadering van Fugro op te nemen. 2    Kort 
gezegd overwoog de voorzieningenrechter dat de aanbeve-
ling onderdeel is van de vennootschapsstrategie en derhal-
ve expliciet behoort tot het domein van het bestuur. Door 
de Antilliaanse Beschermingsconstructie als bespreekpunt 
in de agenda op te nemen – waartoe Fugro bereid was – zou 
worden voldaan aan (de ratio van)  art. 2:114a  BW. Het in 
stemming brengen van de aanbeveling zou op één lijn staan 
met het in stemming brengen van een “besluit” waarbij het 
bestuur wordt opgedragen om de Antilliaanse Bescher-
mingsconstructie te beëindigen. Met het verzoek om de 
aanbeveling ter stemming op de agenda te plaatsten, zou 
worden beoogd om druk op het bestuur uit te oefenen om 
van zijn bevoegdheid gebruik te maken in de door Boskalis 
gewenste zin, waartoe Boskalis niet de bevoegdheid heeft. 
Ten slotte oordeelde de voorzieningenrechter dat onder de 
bijzondere omstandigheden die zich voordoen, het naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 
zou zijn dat Boskalis gebruik maakt van de op grond van de 

    1  Ik verwijs naar mijn noot bij het in de volgende voetnoot genoemde vonnis 
van de voorzieningenrechter Den Haag, alwaar ik de verschillende door 
Fugro gehanteerde beschermingsmaatregelen aan de orde heb gesteld. 

    2  Rb. ’s-Gravenhage 17 maart 2015,  JOR 2015/135 , m.nt. Nowak;  Onderne-
mingsrecht 2015/60 , m.nt. Timmermans (Boskalis/Fugro). 

wet toegekende bevoegdheid om de conceptaanbeveling in 
stemming te doen brengen.     
  1.3  Tegen dit vonnis is Boskalis in hoger beroep ge-
komen. Boskalis verzoekt in hoger beroep het bestreden 
vonnis te vernietigen en Fugro opnieuw te bevelen om de 
aanbeveling aan de raad van bestuur en raad van commis-
sarissen van Fugro om al hetgeen te doen dat nodig is om 
te komen tot een onmiddellijke beëindiging van de Antilli-
aanse Beschermingsconstructie, ter stemming op te nemen 
in de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering 
van Fugro.     

  2.  De beslissing     

  2.1  Het hof acht het juist dat de voorzieningenrechter 
heeft geoordeeld dat de door Boskalis geformuleerde aan-
beveling niet een onderwerp betreft ten aanzien waarvan 
de algemene vergadering de bevoegdheid toekomt om een 
besluit te nemen, wat betekent dat Fugro niet verplicht is 
om de aanbeveling van Boskalis en de daarop gegeven toe-
lichting  ter stemming  in de agenda van de algemene verga-
dering op te nemen. De algemene vergadering van Fugro is 
niet bevoegd om te besluiten tot de ontmanteling van de 
Antilliaanse Beschermingsconstructie en kan daarom over 
dat onderwerp geen stemming op de agenda afdwingen. 
Een ongeclausuleerd agenderingsrecht volgt evenmin uit 
 Richtlijn 2007/36/EG , noch uit de parlementaire geschiede-
nis van  art. 2:114a  BW. Het hof bekrachtigt het vonnis van 
de voorzieningenrechter.          

 3. Commentaar     

  3.1  Is de ontmanteling van beschermingsconstructies 
daadwerkelijk onderdeel van de vennootschapsstrategie en 
behoort zij derhalve tot het domein van het bestuur? Inte-
ressant is dat Boskalis in dit verband aanvoert dat de An-
tilliaanse Beschermingsconstructie de  governance  van de 
onderneming betreft en niet de strategie in eigenlijke zin, 
zoals markten, productie, contracten, business model. 3    In 
het algemeen kan gesteld worden dat beschermingsmaat-
regelen het bestuur in staat stellen om onder toezicht van 
de raad van commissarissen de continuïteit van de onder-
neming te waarborgen en daarbij de belangen van alle bij 
de vennootschap en haar onderneming betrokken partijen 
tegen elkaar af te wegen. Zij zijn met andere woorden ge-
richt op de waarborging van het vennootschappelijk belang. 
Het vennootschappelijk belang is de norm waarnaar het 
bestuur zich moet richten en dus moet het bestuur ook in 
staat zijn om zich daartoe te richten. Dat wordt pregnan-
ter in oorlogstijd. Juist dan kan het vennootschappelijk 
belang bekneld raken. 4    Beschermingsmaatregelen stellen 
het bestuur in oorlogstijd in staat om zich te blijven rich-
ten op het vennootschappelijk belang. De RNA-norm biedt 
daarbij de noodzakelijke waarborg en geeft de grenzen aan 

    3  R.o. 18. 
    4  Ik gebruik hier de treffende bewoordingen van A-G Timmerman in r.o. 

3.7.14 van HR 9 juli 2010,  NJ 2010/544 , m.nt. Van Schilfgaarde (ASMI). 
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waarbinnen beschermingsmaatregelen kunnen worden 
opgeworpen en gehandhaafd. Ik vind het ook gepast dat de 
intrekking van beschermingsprefs in de praktijk vaak aan 
een oligarchische clausule onderworpen wordt. De alge-
mene vergadering moet de beschermingsprefs niet zomaar 
buiten het bestuur om kunnen intrekken. Het (on)mogelijk 
maken van de mogelijkheid om op enig moment bescher-
mingsprefs uit te geven behoort echter tot het domein dat 
in de vennootschappelijke organisatie toekomt aan de alge-
mene vergadering. Dat houdt verband met het feit dat de 
uitgifte van aandelen en statutenwijziging berusten op een 
besluit van de algemene vergadering.     
  3.2  Uit het arrest kan worden afgeleid dat het enkele 
feit dat de algemene vergadering niet bevoegd is, betekent 
dat zij evenmin mag stemmen over een aanbeveling. Het hof 
beroept zich daarbij op de (ratio van)  richtlijn 2007/36/EG  
en de parlementaire geschiedenis bij  art. 2:114a  BW. Uit die 
richtlijn zou niet blijken dat aan aandeelhouders een onge-
clausuleerd agenderingsrecht toekomt en de richtlijn zou 
evenmin inhoudelijk nieuwe rechten aan aandeelhouders 
toekennen. 5    Dat laatste lijkt mij juist en reeds eerder heb ik 
zulks dan ook gesteld. 6    Ik vraag me echter af of van nieuwe 
rechten van aandeelhouders sprake is. Zou uitvoering wor-
den gegeven aan de wens van Boskalis, dan zou gestemd 
worden over een aanbeveling tot het onmogelijk maken van 
een toekomstige opwerping – gemakshalve spreek ik van 
ontmanteling – van beschermingsprefs op dochterniveau. 
Het bestuur is vervolgens geenszins verplicht om die aan-
beveling op te volgen. Er is ook geen sprake van een besluit. 7    
Als het bestuur van mening is dat de gedane aanbeveling 
in strijd is met het vennootschappelijk belang, dan kan het 
op goede gronden afwijken van de wil van de meerderheid 
van de algemene vergadering. 8    Zou de aanbeveling als een 
verkapte instructie worden aangemerkt, dan zou die als 
niet-toelaatbaar in het wettelijke systeem terzijde gesteld 
kunnen worden. 9    Het resultaat van de stemming zou boven-
dien min of meer op hetzelfde neerkomen als na discussie 
zonder stemming zou blijken dat een meerderheid van de 
aandeelhouders vóór ontmanteling is.     
  3.3  Brengt het arrest met zich dat de algemene ver-
gadering evenmin mag stemmen over een aanbeveling ter 
zake van een onderwerp waaromtrent de algemene verga-
dering slechts op voorstel van het bestuur en de raad van 
commissarissen bevoegd is te besluiten? Ik meen dat dat het 
geval is. Doet het bestuur geen voorstel, dan is de algemene 
vergadering niet bevoegd om een besluit te nemen en kan 
derhalve een aanbeveling daaromtrent evenmin in stem-
ming worden gebracht. Betreft het een goedkeuringsrecht 
van het bestuur en de raad van commissarissen achteraf, 
dan zou de algemene vergadering wel bevoegd zijn en zelfs 
over een voorstel voor een besluit kunnen stemmen. Het is 

    5  R.o. 19 en r.o. 23. 
    6  Timmermans, ‘Het agenderingsrecht’, preferente beschermingsaandelen 

en oligarchische clausules,  Ondernemingsrecht 2012/121 . 
    7  In mijn noot bij het vonnis sprak ik van een beslissing. Vgl. Nowak in zijn 

noot in  JOR 2015/135  die van een motie spreekt. 
    8  In gelijke zin Peters en Eikelboom, De strijd over het agenderingsrecht tus-

sen Boskalis en Fugro, WPNR 2015/7061, p. 411/412. 
    9  Concrete instructies zijn in strijd met het bepaalde in  art. 2:129 lid 4  BW. 

dan aan het bestuur en de raad van commissarissen om al 
dan niet dat besluit goed te keuren. Aan een aanbeveling 
hoeft dan niet toegekomen te worden. De aandeelhouder 
die aan de voorwaarden van  art. 2:114a  BW voldoet, kan het 
voorstel voor een besluit agenderen.     
  3.4  Boskalis bestreed verder nog de overweging van de 
voorzieningenrechter dat voor zover geoordeeld zou moe-
ten worden dat Fugro op grond van de letter van de wet ge-
houden zou zijn de door Boskalis gewenste aanbeveling in 
stemming te brengen, het in de bijzondere omstandigheden 
die zich voordeden maar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid ( art. 2:8  BW) onaanvaardbaar zou zijn dat Bos-
kalis gebruik maakt van de op grond van de wet toegekende 
bevoegdheid deze conceptaanbeveling in stemming te doen 
brengen. Het hof gaat hier verder niet op in, omdat geoor-
deeld werd dat de aanbeveling niet in stemming hoeft te 
worden gebracht. Ik meen dat in beginsel heeft te gelden dat 
in deze fase waarin het om een agenderingsverzoek gaat, te-
rughoudend dient te worden getoetst aan de redelijkheid en 
billijkheid. Het eigenlijke besluit – of beter gezegd de aanbe-
veling – moet immers nog genomen worden en dat besluit 
zal de toets van de redelijkheid en billijkheid moeten door-
staan. 10    Wel meen ik dat ervoor gewaakt moet worden dat 
de algemene vergadering een podium wordt voor aandeel-
houders die al dan niet in de hoedanigheid van bijvoorbeeld 
belangengroeperingen telkenmale verzoeken indienen tot 
het in stemming brengen van aanbevelingen van uiteenlo-
pende aard. Dat zou kunnen leiden tot een verstoring van 
de vergaderorde. Vanuit die optiek zou een verzoek gewei-
gerd kunnen worden op grond van de redelijkheid en bil-
lijkheid. 11        
  3.5  Had Boskalis ook kunnen proberen om haar ver-
zoek via de weg van het convocatierecht, dat aan aandeel-
houders op grond van  art. 2:110/111  BW toekomt, in te die-
nen? Zij voldeed immers aan de kapitaaldrempel van  art. 
2:110 lid 1  BW. In dat geval zou Fugro het verzoek tot het 
houden van de algemene vergadering kunnen inwilligen, zij 
het dat het onderwerp dan enkel ter bespreking door Fugro 
zou zijn geagendeerd. Het verzoek tot het houden van de 
vergadering in de door Boskalis voorgestane zin zou zijn 
afgewezen door Fugro. Boskalis zou vervolgens aan de voor-
zieningenrechter machtiging kunnen vragen tot de bijeen-
roeping van de algemene vergadering. Ik vermoed dat het 
verzoek tot machtiging zou zijn afgewezen, uitgaande van 
onbevoegdheid van de algemene vergadering waardoor een 
redelijk belang zou ontbreken bij de behandeling van het 
onderwerp. De voorzieningenrechter zou de voorgestelde 
agenda nog kunnen wijzigen in die zin dat het onderwerp 
slechts ter bespreking geagendeerd zou worden.     
  3.6  Al met al betwijfel ik of het wel zo veel uitmaakt of 
een aanbeveling tot ontmanteling van een beschermings-
constructie al dan niet in stemming wordt gebracht. Zowel 

    10  Overigens moet betwijfeld worden of de regels van  art. 2:14/15  BW van 
toepassing zijn op beslissingen die enig rechtgevolg missen. 

    11  Vgl.  Kamerstukken II 2008/09, 31746, 7 , p. 5, alwaar de minister als voor-
beeld noemt een agenderingsverzoek dat verband houdt met een zodanige 
reeks van onderwerpen dat aannemelijk is dat de vergaderorde zal worden 
verstoord. 
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vanuit de optiek van de vennootschap, als vanuit de optiek 
van de aandeelhouder. Het bestuur en de raad van commis-
sarissen kunnen onder (grote) druk komen te staan indien 
blijkt dat een (aantal) grootaandeelhouder(s) vóór afschaf-
fing van een beschermingsmaatregel is. Het maakt daarbij 
niet zoveel uit of dit nu blijkt in een algemene vergadering 
– met of zonder stemming – of zelfs daarbuiten. Het zal dan 
vooral moeten aankomen op de strakke regie en overtui-
gingskracht van het bestuur en de raad van commissaris-
sen.     

 R.A.F. Timmermans                   

T2b_Ondernemingsrecht_1612_bw_V02.indd   438T2b_Ondernemingsrecht_1612_bw_V02.indd   438 8/17/2016   12:42:38 PM8/17/2016   12:42:38 PM


