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1. Inleiding

Op 13 maart 2015 vond het derde TvOB-symposium
plaats in Amsterdam. Het symposium had als thema ‘Van
ondernemer tot kapitaalverschaffer, over de rol van de
aandeelhouder binnen besloten en open kapitaalvennoot-
schappen’ en werd georganiseerd door Uitgeverij Paris
in samenwerking met het Eggens Instituut. Tijdens het
symposium werd aandacht geschonken aan de merkbare
veranderingen in de gedachte dat de belangen van aandeel-
houders grotendeels gelijk zijn en dat de aandeelhouders
gelijkluidende rechten en plichten hebben. Momenteel
wordt de rol en positie van de aandeelhouder sterk(er)
bepaald door het type aandeelhouder en het type vennoot-
schap. Het doel van het symposium was om de toekom-
stige rol van de aandeelhouder in de verschillende contex-
ten nader te duiden tegen de achtergrond van deze veran-
dering. Alle sprekers tijdens het symposium zijn tevens
lid van de redactie van dit tijdschrift. Een aantal van de
bijdragen is in deze aflevering van TvOB opgenomen.

2. (On)gelijkheid van aandeelhouders

De bijdrage van de eerste spreker, mr. dr. R.A. Wolf,
handelde over de gelijkheid en ongelijkheid tussen kapi-
taalverschaffers. Hierbij werd met name ingegaan op de
gelijkheid van aandeelhouders enerzijds en die van certi-
ficaathouders anderzijds. Voor wat betreft de gelijkheid
tussen aandeelhouders liet Wolf zijn licht schijnen over
de gedachte om bij de ophanden zijnde beursintroductie
van ABN AMRO loyaliteitsaandelen te introduceren.
Naar het oordeel van de spreker is het introduceren van
loyaliteitszeggenschap of dividend onwenselijk aangezien
niet is bewezen dat een dergelijke constructie tot de be-
oogde stabiliteit en een langetermijnvisie van de aandeel-
houder leidt. Wolf wees er in zijn bijdrage op dat, hoewel
het creëren van meer betrokkenheid bij de aandeelhouders
een van de argumenten is voor het introduceren van loya-
liteitsdividend, nog nooit is onderzocht of dit inderdaad
in de praktijk tot meer betrokkenheid van aandeelhouders
leidt. Verder stelde Wolf zich op het standpunt dat loya-
liteitsdividend c.q. loyaliteitszeggenschap afbreuk kan
doen aan de kritische houding van de aandeelhouder. Dat
de minister van mening is dat loyaliteitsaandelen weinig
toegevoegde waarde hebben, zoals blijkt uit de wetsge-
schiedenis, achtte Wolf dan ook veelzeggend. Voor wat

betreft de gelijkheid van certificaathouders, het tweede
onderdeel van zijn bijdrage, stelde Wolf voor art. 2:92 en
2:201 lid 2 BW aan te passen naar ‘houders van met me-
dewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten’
respectievelijk ‘houders van certificaten met vergader-
recht’, waarbij het nog beter zou zijn indien zou worden
aangesloten bij de door de Commissie Vennootschaps-
recht voorgestelde technische verbeteringen voor N.V.-
recht zodat ook in de N.V. een introductie van ‘vergader-
recht’ kan plaatsvinden. Wolf betoogde namelijk dat
certificaathouders zonder vergaderrechten verder van de
vennootschap afstaan. Om die reden zouden certificaat-
houders zonder vergaderrechten niet op dezelfde manier
moeten worden behandeld als certificaathouders met
vergaderrechten. Het voordeel hiervan is tevens dat
daarmee een einde zou worden gemaakt aan de discussie
over de ruime of enge leer met betrekking tot bewilliging
en de N.V.

3. Zorgplichten van en jegens aandeelhouders in
besloten vennootschapsrechtelijke verhoudingen

De tweede spreker, mr. dr. G.J.H. van der Sangen, be-
sprak de zorgplichten van en jegens aandeelhouders in
besloten vennootschapsrechtelijke verhoudingen. Van
der Sangen stelde zich op het standpunt dat in dergelijke
persoonsgebonden samenwerkingen de aandeelhouders
meer met elkaars belangen rekening dienen te houden
dan bij beursgenoteerde vennootschappen. Bij beursge-
noteerde vennootschappen mogen de aandeelhouders in
beginsel hun eigen belang dienen. Van der Sangen wees
op het graduele verschil tussen zorgvuldigheidsplichten
en zorgplichten. Waar zorgvuldigheidsplichten, die aan-
deelhouders doorgaans in de jurisprudentie worden toe-
gedicht, een meer procedureel karakter hebben, gaat de
zorgplicht inhoudelijk verder. Wanneer op de aandeel-
houder een zorgplicht rust, dient deze immers niet alleen
zorgvuldige procedures te doorlopen maar tevens de ge-
rechtvaardigde belangen van zijn medeaandeelhouders
mee te wegen. De zorgplichten kunnen worden gevonden
in de wet, in statuten, in contractuele afspraken (hoewel
Van der Sangen benadrukte dat bij de flex-B.V. geen in-
corporation by reference mag worden gebruikt) en in de
redelijkheid en billijkheid. Verder ging Van der Sangen
in op klassieke gevallen van misbruik van meerderheids-
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macht zoals in de arresten Mante,1 Sluis2 en Zwagerman3

van de Hoge Raad en in de uitspraak van de Onderne-
mingskamer inzake Broadnet4. Uit de rechtspraak van
de Hoge Raad in de arresten Lampe/Tonnema,5 Verenigde
Bootlieden6 en in de uitspraak van de Ondernemingska-
mer inzake Cromwild/Versatel7 is echter gebleken dat
onder omstandigheden ook een bepaalde zorg geëist kan
worden van de minderheidsaandeelhouder jegens de
meerderheid. Zorgvuldigheidsplichten tussen aandeelhou-
ders onderling zijn derhalve niet meer weg te denken in
het ondernemingsrecht. Dat roept volgens Van der Sangen
de vraag op of het bestaan van een zorgplicht tussen
aandeelhouders onderling in de horizontale verhouding
tevens consequenties heeft voor het bestaan van een
zorgplicht tussen het bestuur van de vennootschap en de
minderheidsaandeelhouder mede in het licht van de be-
schikking van de Hoge Raad in de Cancun-zaak. Daar-
naast is het de vraag of het schenden van de zorgplicht
van het bestuur jegens de minderheidsaandeelhouder, die
afgeleid is van de zorgplichten van de aandeelhouders
onderling en de aard van de persoonsgebonden samen-
werking, leidt tot aansprakelijkheid van het bestuur tegen-
over die minderheidsaandeelhouder.
Voor beantwoording van deze vragen verwijst Van der
Sangen naar de arresten Chipshol8 en Cancun9. Volgens
het arrest Chipshol bestaat er onder omstandigheden een
zorgplicht om mee te werken aan de uitvoering van een
aandeelhoudersovereenkomst en kan het frustreren van
het bestuur van de nakoming van een bestaande overeen-
komst leiden tot een zelfstandige onrechtmatige daad van
het bestuur jegens de minderheidsaandeelhouder die be-
lang heeft bij de naleving. In het arrest Cancun ging het
onder andere om de zorgplicht van het bestuur om in het
belang van de vennootschap een conflict tussen joint-
venture-partners op te lossen, hetgeen bij niet-actieve
medewerking van het bestuur tot onbehoorlijke taakver-
vulling zou kunnen leiden. Een dergelijke op art. 2:9 BW
gestoelde vordering kan niet door de minderheidsaandeel-
houder worden ingesteld en het bestuur kan zelfs door
de meerderheidsaandeelhouder voor die gedraging gede-
chargeerd worden. In het arrest Willemsen/NOM,10

waarin een beroep is gedaan op art. 6:162 BW, formuleer-
de de Hoge Raad als norm dat een handeling in strijd met
een wettelijke of statutaire bepaling die specifiek beoogt
het belang van een individuele aandeelhouder te bescher-
men, onrechtmatig is jegens die aandeelhouder. Dit heeft
tot gevolg dat een dergelijke afspraak in de statuten kan
leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurder. Een der-
gelijke afspraak in een aandeelhoudersovereenkomst heeft
dat geval dan niet, gezien de bewoordingen van de Hoge
Raad in Willemsen/NOM. Van der Sangen sluit af met
de stelling dat het voor de vraag of het bestuur aanspra-

kelijk gesteld kan worden wegens het schenden van de
zorgplicht jegens de minderheidsaandeelhouder, zoals in
Cancun, blijkbaar van belang is op welke wijze en waar
de specifieke zorgplichten zijn opgenomen. Van der
Sangen acht dat een ongerijmdheid die moeilijk te verkla-
ren is.

4. De verantwoordelijke aandeelhouder

Mr. dr. M. Koelemeijer beschreef in haar betoog hoe de
verantwoordelijke aandeelhouder zich naar huidig recht
en jurisprudentie dient te gedragen en hoe de verantwoor-
delijkheid zich verhoudt tot verantwoording en zorg-
plicht. Om te beginnen ziet Koelemeijer de begrippen
‘verantwoording’ en ‘verantwoordelijkheid’ niet als uit-
wisselbare begrippen, maar hebben beide begrippen ieder
een andere betekenis. Dat er verantwoordelijkheid bestaat
wil dan ook niet zeggen dat er tevens een verantwoor-
dingsplicht bestaat. Volgens Koelemeijer is verantwoor-
delijkheid een uitvloeisel van de norm van de redelijkheid
en billijkheid, aangezien de aandeelhouder die meer zeg-
genschap heeft binnen een bedrijf, ook meer rekening
moet houden met het belang van de vennootschap, en
daarmee eerder kan worden aangesproken op zijn hande-
len. Zij nam het standpunt in dat verantwoordelijkheid
zich uit kan strekken tot het algemeen belang in bijvoor-
beeld overnamesituaties die Nederlandse bedrijven met
een sleutelrol betreffen. Zij stelde dat indien een vennoot-
schap en het bestuur verplicht zijn om het algemeen be-
lang in het kader van het vennootschappelijk belang in
aanmerking te nemen naast andere belangen, dit onder
omstandigheden ook kan gelden voor ‘controlerende
aandeelhouders’, dus kan via de norm van het vennoot-
schappelijk belang rekening worden gehouden met en
invulling worden gegeven aan het publiek belang binnen
de vennootschap. Daarnaast bestaat er volgens Koele-
meijer verwarring omtrent de aanwezigheid van een ver-
antwoordingsplicht voor aandeelhouders. Het bestaan
van de verantwoordingsplicht zou uit de Nederlandse
Corporate Governance Code voor institutionele beleggers
en uit het voorstel van de Europese Commissie voor een
Richtlijn aandeelhoudersbetrokkenheid kunnen worden
gehaald. Deze bepalingen hebben echter betrekking op
institutionele beleggers hetgeen niet wil zeggen dat deze
daarmee ook voor andere aandeelhouders gelden. De in-
houd en de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van
aandeelhouders hangt af van de omstandigheden van het
geval waaronder de aard van door de vennootschap ont-
plooide activiteiten, de aard van de vennootschap en de
grootte van het aandelenbelang. De verantwoordelijkhe-
den van de institutionele belegger strekken echter verder.
De spreekster sloot af met het standpunt dat een herbe-
zinning over de redactie van art. 2:8 BW wenselijk is door
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middel van het uitbreiden van het artikel. Voor deze
stellingname betreffende de uitbreiding van art. 2:8 BW
vindt de spreker steun in de wetsgeschiedenis, de recht-
spraak en de zorgplicht. Zij deed derhalve een voorstel
voor een nieuwe redactie van art. 2:8 BW, luidende:

‘Een rechtspersoon en al degenen die bij de organisatie
van de rechtspersoon en zijn ontplooide activiteiten zijn
betrokken, moeten zich als zodanig gedragen naar hetgeen
door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.’

5. De invloed van de zienswijze op de verslaggeving
door de vennootschap

Het betoog van prof. dr. mr. P.M. van der Zanden, als
vierde spreker van de dag, handelde over de invloed van
de zienswijze met betrekking tot de vennootschap op de
verslaggeving. Er bestaan twee visies met betrekking tot
dit onderwerp: de instrumentele visie zoals gehanteerd
in Angelsaksische jurisdicties en de institutionele visie,
zoals gehanteerd in Nederland. In de instrumentele visie
is de vennootschap of onderneming een instrument van
aandeelhouders om deel te nemen aan het economisch
verkeer. Deze visie gaat uit van een shareholdersbenade-
ring en de agency theory, waarbij vooral uit wordt gegaan
van hetgeen voordelig is voor de aandeelhouders. De
consequentie van deze visie is dat de aandeelhouder de
eigenaar is van de ‘net assets’ en een ‘share in de net assets’
heeft. In de institutionele benadering is de vennootschap
een zelfstandig instituut met een eigen vennootschappelijk
belang. Deze visie lijkt meer van een stakeholdersbenade-
ring uit te gaan. In deze visie is sprake van een deelrechts-
orde waarbij de verhouding tussen aandeelhouder en
vennootschap is te kwalificeren als een lidmaatschapsver-
houding. De consequentie van deze institutionele bena-
dering is dat de aandeelhouder stemrecht en/of economi-
sche rechten heeft. Het aandeel belichaamt als het ware
zijn rechten.
Verder verschillen de visies wat betreft de positie van de
jaarrekening. Gaat de institutionele visie uit van een be-
perking van de aansprakelijkheid aangezien de jaarreke-
ning een juridisch en economisch document is, bij de in-
strumentele visie zijn er meer mogelijkheden om de aan-
sprakelijkheid te doorbreken aangezien de jaarrekening
slechts als een ‘disclosure document’ wordt gezien. Wat
de verslaggeving betreft werd gesteld dat deze in de in-
strumentele visie op de aandeelhouders is gericht, dat de
creditzijde duaal is en dat er sprake is van een vermogens-
bepalende balans. Ook dit verschilt van de institutionele
visie waarbij de verslaggeving gericht is op alle belangheb-
benden, de creditzijde meervoudig is en waarbij de balans
winstbepalend is. Een ander groot verschil wat betreft de
instrumentele en institutionele visie zit volgens Van der
Zanden in de consolidatie. De instrumentele visie gaat
van een proprietory concept uit, de geconsolideerde
jaarrekening is in de verslaggeving dominant en komt een
zelfstandige betekenis toe. De institutionele visie gaat uit
van het entity concept en heeft een enkelvoudige jaarre-
kening. In deze visie is de geconsolideerde jaarrekening
slechts een toelichting op de post deelneming in de enkel-
voudige jaarrekening. Van der Zanden sloot af met de
stelling dat de verschillen door het onderscheiden van de
rechtssystemen nooit diepgaand zijn bestudeerd en de

wetgeving steeds lijkt op te schuiven in de richting van
het Angelsaksisch systeem.

6. De aandeelhouder en het belang van de
vennootschap

Mr. dr. M. Olaerts ging als vijfde spreker in op het doel
van de vennootschap en de rol van de aandeelhouder
binnen het vennootschappelijk verband vanuit rechtsver-
gelijkend perspectief. Zij besprak daarbij de instrumentele
visie, onder meer naar aanleiding van de uitspraak van de
Amerikaanse Supreme Court inzake Hobby Lobby, en
de institutionele visie zoals weergegeven in de Cancun-uit-
spraak van de Hoge Raad. Waar in Nederland algemeen
is aanvaard dat het doel van de vennootschap ruimer kan
zijn dan enkel het dienen van het aandeelhoudersbelang,
is dat in de Verenigde Staten niet zo vanzelfsprekend. In
de Cancun-uitspraak heeft de Hoge Raad geoordeeld en
benadrukt dat de vennootschap gezien kan worden als
een zelfstandig instituut met een eigen belang en een door
het bestuur te maken belangenafweging waarbij het
doorklinken van de wil van de aandeelhouders dient te
worden beperkt. In de Amerikaanse Hobby Lobby-zaak
sluit de Supreme Court echter eerder aan bij de instru-
mentele leer, waarbij de belangen van de aandeelhouders
vooropstaan en sterk doorklinken in het vennootschap-
pelijk verband. In Nederland vormt het vennootschappe-
lijk belang een belangrijke gedragsnorm voor het bestuur.
Die norm gaat uit van een zeker belangenpluralisme
waarin de belangen van de aandeelhouders zijn verdiscon-
teerd. Voor wat betreft de te maken belangenafweging
bij de bestuurlijke besluitvorming dient in de eerste fase
gekeken te worden naar de inhoud van het vennootschap-
pelijke belang waarbij het bevorderen van het bestendige
succes van de onderneming maatgevend is. In de tweede
fase dient vervolgens het vennootschappelijk belang te
worden afgewogen tegen de zorgplichten die op het be-
stuur en de vennootschap rusten. Dit kan er uiteindelijk
toe leiden dat een bepaalde beslissing, hoewel in het be-
lang van de vennootschap, niet kan worden genomen
omwille van een mogelijke schending van een zorgplicht
jegens een van de bij de vennootschap betrokkenen. Het
zal in de praktijk lastig zijn vast te stellen waar het ven-
nootschappelijk belang ophoudt en de zorgplicht aan-
vangt. Het kan voorkomen dat de processen in elkaar
overlopen en een geïntegreerd geheel vormen in de ven-
nootschappelijke besluitvorming. Ten slotte stelde Olaerts
zich op het standpunt dat het Nederlandse stakeholder-
model meer ruimte biedt voor maatschappelijk verant-
woord ondernemen dan het shareholder- of het en-
lightened shareholdermodel. Het dienen van maatschap-
pelijke doelen en de belangenpluraliteit kan immers via
het vennootschappelijk belang in een vroege fase worden
geïnternaliseerd in de besluitvorming.

7. Het begrip ‘integriteit’ als juridisch instrument
in corporate governance

De presentatie van prof. mr. B.T.M. Steins Bisschop
handelde over de revitalisering van integriteit als norm.
Steins Bisschop illustreerde dit aan de hand van het
voorbeeld van Goldman Sachs en Lehman Brothers.
Goldman Sachs zou waarschijnlijk failliet zijn gegaan
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door een liquiditeits- en solvabiliteitsprobleem indien
Berkshire Hathaway niet tijdig in de bank zou hebben
geïnvesteerd. Aan het doen van deze investering was
echter een aantal voorwaarden voor het bestuur verbon-
den die de copresident, Jon Winkelried, omwille van een
persoonlijk tegenstrijdig belang, niet wilde accepteren.
Het mogelijk stranden van deze reddingspoging omwille
van persoonlijke omstandigheden aan de kant van de Jon
Winkelried doet vragen rijzen omtrent de integriteit en
de afdwingbaarheid van diens integriteit. Steins Bisschop
stelde in zijn bijdrage de vraag in hoeverre integriteit via
het juridische instrumentarium kan worden afgedwongen.
De integriteit kan volgens de spreker worden gepositi-
veerd door de integriteit te ontdoen van haar normatieve
lading en transparantie te combineren met integriteit zo-
dat in termen van goede governance de verplichting ont-
staat om in complete en eerlijke informatie te voorzien.
Verder pleit Steins Bisschop voor een verplichting tot
eerbiediging van het gegeven woord, zodat het woord in
volledige transparantie omtrent het toekomstige gedrag
kan worden gegeven en ‘puur’ is.

8. Discussie

Het symposium werd afgesloten met een discussie naar
aanleiding van de bijdragen van de verschillende sprekers.

Tijdens de discussie kwam een groot aantal onderwerpen
aan bod. Zo werd onder meer ingegaan op de vraag of
het wenselijk is om het vennootschapsrecht te gebruiken
voor rechtspolitieke wenselijkheden door deze wenselijk-
heden te scharen onder de norm van het vennootschappe-
lijk belang. Hierbij werd een vergelijking gemaakt met
de accountancy, waarin het vennootschappelijk belang
van een accountantskantoor ook voor een groot gedeelte
publiek belang inhoudt. Voorts werd gediscussieerd over
de vraag in hoeverre bijvoorbeeld KPN zich zou moeten
onderwerpen aan de discipline van de markt indien de
Nederlandse Staat KPN zonder golden share zou willen
verkopen. Daarbij kwam de vraag op of, indien hiermee
het nationaal belang zou zijn geschonden, het vervolgens
op de weg van het vennootschapsrecht zou liggen om
daartegen op te treden of dat dit een taak voor de wetge-
ver is. Voorts werd gediscussieerd over de omvang en
reikwijdte van het vennootschappelijk belang en in hoe-
verre hierin door het bestuur dan wel door de aandeelhou-
ders in een besloten vennootschappelijk verband rekening
moet worden gehouden met de gerechtvaardigde belangen
van alle betrokkenen. Met name rees de vraag wie in een
besloten vennootschappelijke verhouding de randvoor-
waarden bepaalt voor beleid en strategie waarbinnen be-
sluiten getoetst moeten worden aan het belang van de
vennootschap.
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